
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๑,๘๘๔ คน ขาดสอบ ๒,๒๗๗ คน คงสอบ ๙,๖๐๗ คน สอบได้ ๒,๕๘๓ คน สอบตก ๗,๐๒๔ คน (๒๖.๘๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงจุฑามณี สิงห์เรือง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เชือสายดี

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงอารยา สิทธิพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงชลลดา ดวงวัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ผ่านผล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายสหภูมิ หงส์ศิริ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายพีระพงษ์ ขันทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายธนาธิป ทาแน่น

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงวรรณภา มณีวงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยกพล
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายภูวนาถ พรรณนา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายสุรชาติ นรชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงพรรณิภา ชนิด

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงพัทยา สมาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงเบญจมาศ แดงหล้า

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายอัครินทร์ เนืองอาชา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๑๘
นายมหัจธวงษ์ ศิริพรภัทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงนีรนุช พุทธิชนม์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สีทับทิม

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงนุชจิรา แหลมไธสง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงนฤพร กิงมาลา

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงศิริพร วิเศษสังข์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายวัชรากร สมศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ทุมนาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายธีรภัทร ฉายแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงสุภาพร แก้วรักษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๒๘
นางสาวพิยดา งามแสง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๒๙
นางสาววิลาสินี ฤทธิเดช

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๓๐
นางสาวสุพรรษา บุญนำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๓๑
นางสาวกัลยา สาระมุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๓๒
นางสาวชลธิชา คำอินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๓๓
นางสาวปนนภา ยิงยงค์

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๓๔
นายเจษฎาภรณ์ โพธิขาว

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๓๕
นางสาวศศิภรณ์ ลิอินทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๓๖
นางสาวฐิติรัตน์ วิสางาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๓๗
นายกนกวรรณ เกษม

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๓๘
นางสาวณิชา เฉลิมบุญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๓๙
นางสาวภนิตา พิริยะพงษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๔๐
นางสาวอรุณี บุรมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๔๑
นายอภิดล จันทร์ดวง

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๔๒
นางสาวจินตนา มูลจัด

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๔๓
นางสาวกรรณิการ์ คิดไว

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๔๔
นายสุภีร์ สามนาค

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๔๕
นางสาวรุจิรา ลาดมุงคุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๔๖
นางสาววารุณี แก้วกล้า

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๔๗
นายสมชาย จันทำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๔๘
นายชัยวัฒน์ สีสวาด

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๔๙
นางอุไรวรรณ ต๋องเรียน

๒๐/๐๗/๒๕๒๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๕๐
นางพรทิพา จันทร์แจ้ง

๐๘/๐๗/๒๕๓๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงดวงนภา เพชรฏา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงศิโรธร คุณมะโคตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายปฏิพล สมคณะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายสิรดนัย ปราบพินาศ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงกรรธิมา จันทกรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงนภาวรรณ บุญโสม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงรัชติยา น้อยมิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงวชิรญา น้อยมิง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายธีระพงษ์ ไชยเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงอัจฉราพร แช่มชืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายชนะไชย์ เลิศสงคราม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีบุญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงเกือกูล

้

จันทร์ชืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงปานิดา หนุนวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงอรทัย นิสัยกล้า

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายชูศักดิ

์

เขมรทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา วรรณมล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงจินดาหรา โคตรวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงญาณิศา สีมา

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงธัญพิชชา ไชยพิมพ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๗๑
นางสาวจิรภัทร์ พรหมจักร

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๗๒
นางสาวภัทราภรณ์ เสนสอน

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๗๓
นายณัฐวุฒิ ได้พึง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๗๔
นางสาววชิราภรณ์ แรมประชา

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๗๕
นางสาวณัฐริกา ด่านจง

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงปณิตา แปลงตัว

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๗๘
นางสาวอรรวรรณ ผักใหม

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๗๙
นางสาวกิตติยานันท์ ประจญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๘๐
นางสาวธีมาพร แถวชน

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๘๑
นางสาวจริญญา อนันตศิลป

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๘๒
นางสาวอัมพิกา ทุมสิทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๘๓
นางสาววริศรา ไทรงาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๘๔
นางสาวมุทิกา ผ่านเสนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๘๕
นางสาวจุฑามาศ พงษ์ชาติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๘๖
นางสาวประภาพร ภักดีพงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๘๗
นางสาวนิภาพร ย่อทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๘๘
นางสาวกิตติยา ธรรมทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๘๙
นางสาวอินทิราภรณ์ ไชยนต์

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๙๐
นางสาวรัตน์ธิดา ดวงมณี

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๙๑
นางสาวศวรรยา พลเมือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๙๒
นางสาวพิมพ์ชนก โสรเนตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๙๓
นางสาวรจนา สารพงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๙๔
นางสาวพิกุลทอง บุญชิด

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๐๙๕
นายกิตติวัฒน์ เทียนเพ็ชร

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๙๖
นางสาวปรารถนา นาคยอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๙๗
นางสาวสุดารัตน์ ใยอิม

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๙๘
นางสาวจิราวรรณ วิเศษ

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๐๙๙
นางสาวอัญชญา โชคชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๐๐
นางสาวขวัญจิรา แก้วพันใน

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๐๑
นางสาววันทนีย์ เลิศวิไล

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๐๒
นายปรีชา พิเนตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๐๓
นางสาวเพชรศิริ สุทธิประภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๐๔ นางสาวกนกพวงทอง พันธ์สุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายปยะนันท์ สุปตติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงศิวาพร ประพฤติธรรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงภาวินี พันธ์ศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงมุธิตา สารภูเขียว

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงลลิตา จิตตรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงเจนจิรา ไชยปญญา

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา กรุมรัมณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงอรัญญา พันธ์ขาว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายสุรพงษ์ คำจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายสุริยา ประพฤติธรรม

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายอริญชัย ทองสาย

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงชลธิชา บุญยม

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงลัดดา ศิลาโชติ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษ์สุพรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงอุไรพร ชัยปญหา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๒๐
นายจิตรกร ทองสาย

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๒๑
นายอภินันท์ ผังดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงนวิยา สระ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงจิรพร เพชรินทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

วัดพานทา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงกาญจนาพร บุญพบ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

วัดพานทา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายนัดถพล วรรณทวี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายสุวรรณ มันคง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา โคตรวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงขวัญหทัย พงษ์พันเทา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงธารารัตน์ วรรณทวี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงธีรญา สาระรัตน์x09

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงณิชกานต์ พิมพ์นนท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงพิชชานัน นีระมนต์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงมัลลิกา บุญกัญญา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงสาวินี คำโสภา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงอภิญญา คำศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงดวงเดือน โพธิขาว

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายธีรพันธ์ วรรณทวี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองไส

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงอมรทิพย์ โพธิขาว

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายชัชวาลย์ ผู้มีสัตย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ วรรณทวี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

นัยนิตย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงสิรินยา นามประภา

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๔๔
นางสาวณัฐริกา พิศดาร

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายนัฐวุฒิ โพธิขาว

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายคมสัน วรรณทวี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายไชยยา โพธิขาว

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงนันทิยา หนองม่วง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงพรทิพย์ บุตรโท

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายพูนทรัพย์ สะโสดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายอนุกูล บุญสิงหา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายอนุชิต ยอดพงษา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงชนิตา เทืองท้าว

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงณัฐธิดา อังคะณา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงปุณนภา ทำทวี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงสายนํา

้

สมจิตต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายชนะสิทธิ

์

บุญนำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายสมศักดิ

์

จิตสมัคร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายธเนศร์ นะรา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงภรนภา จันดาลี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงพัชราภา ยิงสมบัติ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงศศินันท์ วงศ์ประเทศ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงฐิติมา วรรณทวี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๗๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงอรจิรา ตามบุญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงกัลญา พิมพ์สมาน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ ปุวงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงชลธิฌา โพธิขาว

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงปารนี เงินลาด

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงอารยา มนต์ขลัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายฉันทชาติ สิงห์วงษา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายชานนท์ คำศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายวีรภาพ โคบุตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ เนตรพันทัง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายปยพัทธ์ อุปแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายปยพนธ์ อุปแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงไปรยา เมืองแสน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงพีรยา แสวงทรัพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๗๙
นายพิศิษฐ์ สุทธไชยวัฒน์

๐๗/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๘๐
นายโชคมีชัย แก้วคง

๐๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๘๑
นายสุรศักดิ

์

แซ่อึง

้

๐๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๘๒
นายอาทิตย์ ผุยอุธา

๒๗/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายธนสิน สิริ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงอาภาสิริ สมจิตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงนภเกตน์ อุ่นแดง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงสุภาพร วิจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงกรองแก้ว นวลย่อง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงพัชรา ดาวเรือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงสุชานันท์ พากเพียร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงนันทิชา เท่าสิงห์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงอารยา อรินทร

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงสุธิมา นวลอินทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงอณุธิดา ยีสุ่นหอม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายวรรณชัย ผาคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เกษีสังข์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงขวัญฤดี ดมอุ่นดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ เกษีสังข์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรรมบุตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงธัญชนก ชอบการไร่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ บำรุงแคว้น

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ ผาคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงวรรนิสา โพธิแสนหลี

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายธวัชชัย คำภักดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงนลพรรณ มีไม้ดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงมลฐการต์ นิยม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายกรวิชญ์ ราชพิมพา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๐๗ เด็กหญิงจันทร์มณีพร
ภูสุวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงศิริประภา ทุมพร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ สาลีพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงศุภนิดา ทองค้อ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงธารารัตน์ นิลกร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายพัดยศ ศิริป

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองพิลา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยิงสวัสดิ

่ ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงณีรนุช อินทร์ธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงปนประกาย ผาคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงสโรชา แก้วเชียงทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายลาภิศ ขาวพรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ บัวกัน

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายธีรพัฒน์ สมสิงห์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๒๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
พวงเกษ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงพิริษา พวงพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายวัชรพล พวงคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงชลลฎา ระศร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงนันทินี ไชยสา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายเจษฎา งามล้วน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงกัญญรัตน์ สีทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงธันยกร พงษ์สุวรรณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายพัทธนันท์ โคระดา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายกฤษณะ สำลี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายสุทา ปานเกิดผล

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายนพดล บุญผ่อง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายยุทธิกร คำยิงยง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงบุษกร รัตนพิมาตย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงปญญาพร ประดาจิตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงปานไพลิน คณะสี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงสุดาภรณ์ สุภาษร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงวันวิษา ทาเทพ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายชัยวัฒน์ มีศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายภานุเดช มีศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายศุภวิทย์ หย่อนเถิง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายไชยวัฒน์ เบ้าทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายกฤษฎา มีศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงสุชาพิชญ์ พุทธกันยา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงจิรภัทร ดาราช

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงสลิดา ภาดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงอาทิตตา บุญจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงวิภาภรณ์ มีศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงพรหมเทพ แสงคำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงวรพรรณ บุญจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ โพธิพรม

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงจิราภา บุญจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงสุชาวดี โพธิพรม

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงสิริกร มุขขันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงสวรรยา บุญจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงศศิวิมล ทองเหลือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายสิงหา จันอุดทา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายกตัญู ปานขาว

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายสกุลชัย ทองลือ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงพรรณนิภา เบ้าทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายกีตาร์ ภาดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายปริพนธ์ ภูมลี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงธนภรณ์ แสงสาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงนาตยา พุ่มทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงปรียานุช อุทัยอัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงวรรณวิภา ภาดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงอภิญญา ภาดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายฐิติกร สารภาค

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายพงศกร ปชชาบุตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายภูริชญ์ ทวีสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายกิตตินันท์ สรรพศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายธีรพล พลศักดิศรี

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายอริย์ธัช สิงห์งาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายสิรภัทร ชนะกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงจินตพร บุญเอนก

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงอรจิรา สามงามพุ่ม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงมนฤดี บุญจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงยุวนันท์ บุญเอนก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา สรรพศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงสุจิตรา โคดสีสาย

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงจุฑาศินีย์ ทองลือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายเตชะวิทย์ สารภาค

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายองค์ชนะ จันทร์ละออ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายสิรวิชญ์ เขียวอ่อน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายสราวุฒิ กัดสี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายประธานพล จันทร์ละออ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

แก้วจันทร์ดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงสิรินทร์ยา แสวงพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงกุลปรียา เงาศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ กำปนทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงลักศิณา เกษทองมา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุขสมจิตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงศินิตตรา สีหาภาค

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงอธิติญา จันละออ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงสุกัญญา เชือท้าว

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายคมกฤษ ศรีสมัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายนฤเบศ จันละออ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายธีนภัทร เจริญนาม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ เงินขาว

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงสิริวิมล แสวงพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงรินรดา พวงนิล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ บูระสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เงาศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงกมลนิตย์ เขียวอ่อน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา แสงส่อง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงเมทิตา พลศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายทักษ์ดนัย เจริญนาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายกิดากร พรหมเนตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายจีระวัฒน์ จันทร์ละออ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์ละออ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงธาราภรณ์ กำไรทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงจริยาวดี เงาศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิมณีย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทิน่าน

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงณนิดา เงาศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุวรรณา คำศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายวาทิตย์ เงาศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายเจริญชัย เงาศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ พลศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายศราวุฒิ เจริญนาม

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายขวัญชัย ไชยทาน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายณรงค์ชัย จันทร์ละออ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายคุณากร รอดคำทุย

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ละอออ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายจิรพันธ์ เงาศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายกิตติ จัดกิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายธนธรณ์ `ศรีรอด

๒๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายนครชัย แสวงพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายปริญญา จันทร์กลิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงส่อง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงเนตรนภิส แสงส่อง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงวนิดา เชือทอง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงอินทิรา ชารี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายกิตติพล บุญเชิญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

พิมพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายธนโชติ พอกพูน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายพิสิทธิ

์

วราพุฒ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ จีนมาก

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงณิชา สารผล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงปญญาพร ปทุมมาศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายเกริกเกียรติ ศรีสุธรรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายเดชาวัต สวัสดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายธนชัย เวียงคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายนัทธวุฒิ สุรวิทย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายพีรภัทร ปาหลา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายรพีพัทร์ ชารีพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายศุภกร ศิริป

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงกฤตติกา แก่นโพธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงเกศแก้ว ชาลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงชลิตา สุรวิทย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงญาณิศา วันทะวงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงบีมัลลิกา ศรีโสดา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ชาลี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ วราบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เนินบก

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงลลิตภัทร ราชรินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงวริษา แก่นโพธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงวาทินี คำพา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงศรัญญา ชารีวงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงศุกานท์ดา เกษศรีรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงอารยา ชาลี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายเจตนันท์ บัวลอย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายฐิติพันธ์ ชาศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายณัชพล จำปาอ่อน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยวัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายธีรเดช แสงสกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายนันทยศ วราบุตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายปยวัฒน์ สุขพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายพัชรพล จันทรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายภูมินทร์ วรงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายวงศกร เนตรหลับ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายวัชรพงษ์ สิงห์โตทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายอนุชิต วราพุฒ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ วรบุตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงธนาภา วาสิงหน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงพรปวีณ์ พิมโคตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

บัวลอย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงลลนา โสดาดวง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงศรัญญา พิมพ์พันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงศศิธร วราพุฒ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงศิราณี แก้วพวง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงอลิสา เอกศิริ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงอาทิตยา จันทะศิลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายเจริญชัย จันทรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายเจษฎา เรืองศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายชาญณรงค์ วราพุฒ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายปยวัฒน์ ชารี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงชมพูนุช แก้วพวง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงนันทชา รักษาชาติ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๙๒
นางสาวปาณิศา วรสังข์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงจริญญา ชาลี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๙๔
นางสาวกุลธิดา ชาลี

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๙๕
นางสาววรินทร บุญลา

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๙๖
นางสาวภรณ์ระวี สกุลนามรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๙๗
นางสาวอารญา ชราศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๙๘
นางสาวอรุณรัตน์ วราบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๓๙๙
นางสาวจิราพา นันทะบัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๐๐
นางสาวชฎาพร ทวีจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๐๑
นายดนุสรณ์ ชาลี

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๐๒
นายสมศักดิ

์

สมนึก
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุทธาทิพย์ ทองทวี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงวรรณกานต์ นากูล

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงจินดามณี บุญเสนอ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ อาสาศึก

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงปนมุกข์ มีจริง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายพัฒนพงษ์ คำศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงมินา บุญเสนอ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายสุรพล ซิมะสิงห์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงอาทิตยา นามนัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายนุติพงษ์ หมืนสุข

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายชัยยา พืนผา

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประเสริฐพงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงณัฏฐกฤตา วรรณทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงศศิชา บุญเสนอ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายนวพล เขียวอ่อน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญเสนอ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายวรปรัชญ์ แสงหิรัญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายสนธิเดช ชูชืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายสิทธิพร เสียดไธสง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกุลธิดา ผูกมัน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๒๓
นายเจริญสุข วิมลสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายธนพล คำศรื

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุวพัชร บาลไธสง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงจิรประภา สืบเสน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงณญาดา บุญถนอม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายชัยประสิทธิ ส้มโย

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายธนายุต พัทธศรีมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายธวัชชัย สุนาอาจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายภูศณะ อินพูลโสม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายสิริมงคล สำราญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงกัญญาภัค เขียวอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงธนาภา สุรวิทย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุพิชชา สุรวิทย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๓๖ เด็กหญิงอภิญญาภรณ์
สุรวิทย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงมณฑกานต์ เหมือนมาตย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงวรัญญา กายวิทย์กุล

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงมยุรี แก้วพวง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ นามสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายกิตติพศ ศิริบูรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายพูนศักดิ

์

พิมพ์แมน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายธราดล แฝงทรัพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายมงคล สุขบุญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓ / ๗๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ เชือสุวรรณ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๔๖
นางสาวรวิภา จินะโกษ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๔๗
นายตะวัน มะณี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๔๘
นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์แมน

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายธิบดี บุญลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ นัยเนตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงปนัดดา คูหา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายณรงฤทธิ

์

บุญลา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายมานะ ศิริบูรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายวันธงไทย สุราวุธ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงรัชนก ศิริกิจพุทธิศักดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายอภิรักษ์ พิเชษโสภณ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายอนุภัทร เวียงคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงอรนลิน บุญลา

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงปาณิสรา บุญลา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุดใจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงไพลิน ยาทา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงพรสินี เวียงคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ วัดบ้านบัวน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงสุธิดา พูนลาภพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงศศิประภา จันดาบุตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงขวัญหทัย พิลาทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงราชาวดี สอนหอม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายวัชรากรณ์ นามวงศ์ที

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ คำอุดม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงกาญจนา เนตรน้อย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายสิทธิโชค จันทาพูน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงวริสรา อัมภรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองงอก

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงอลิษา ทองอ่อน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงธัญชนก ศรีเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงสุพรรษา พืชศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงนัยนา พุทธโค

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงวีรดา สนิท

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงฌาญา ดาดวง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงศรัญญา พันธ์วิไล

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงภัคจิรา วรรณะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงสกาวเดือน สุพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สุพล

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายเมธา คงหนู

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงเกศสุดา สุทธิศิริ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุจิตรา สุวรรณดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงพนิดา วรรณทวี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญใหญ่
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายวัชรพงษ์ แสวง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายทินกร กองจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายวัฒนพงษ์ นามเสาร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายวิชานันท์ แจ้งกระจ่าง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงวรณัน สุขเสมอ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงณัฐวิภา ไชยพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงมณทิชา คงหนู

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายเกษมสันต์ สุวรรณดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายธนากร สงค์เมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายชิษณุพงษ์ สามสี

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายณัฐนัย บุญใหญ่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายศุภกิจ นามหงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ สงค์เมือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงธัญญาเรศ สีดามาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงพรเพ็ญ โพธิขาว

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายธนาคาร ศรีมณี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายทินกร กิงเพ็ง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงหทัยเทพ รสจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงอภิลดา บุญน้อม

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายกิตติพศ มูลทา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงธัญรดา สิมณี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายสุภัทร จำปาเรือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายธนาวัฒน์ คำอุดม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายวันสงกรานต์ จวงจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศาลา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงเบญวรรณ วรรณทวี

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงวิภาดา กันยา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงนฤมล สิมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายวิชญ์พล สมานรัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายฟาลิขิต ชัยวงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายรัตนศักดิ

์

ศรปญญา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงดาวนภา สุขอ้วน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ สิมณี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงประภาพร อ่อนเกษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีวิชา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

หอมสมบัติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงกมลมาศ สุขอ้วน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงราตรี เชียงจตุรัส

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงเสาวนีย์ ห่วงเพชร

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงยุภาพร สุขอ้วน

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๒๘
นายธนาพร พรรษา

๓๐/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๒๙
นางสาวสุจิตรา วงษ์ภักดี

๐๔/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๓๐
นางสาวเกวลี ขุนสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายเยียมยุทธ

่

สารจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุระเสน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงภานิชา โสธรรมมงคล

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงฐิติมา วงศ์ประเทศ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงวลีพร เหลียวสูง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

คำศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงกาญจนา ฉลวยศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงนีรภา ชาภักดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายกฤษดา คำผา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายวัชรเกียรติ มหาสงคราม

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงพรทิพย์ พนม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงวนัชพร รักษาเชือ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายณัฐพล จะกะโทก

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงสุมินตรา จันใด

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายบัณฑิต สายแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายอัครชัย วันทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายพุทธิพงศ์ ยัวจิตร

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายธีรภัทร ภาวัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายกฤษดานคร บัวแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายฉัตรมงคล เกิดสุขผล

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๕๑ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์
ราชทวี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงปณิดา ศิริโท

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงวรรณพร โพธิสูง

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายธีรภัทร บุญยอ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ยัวจิตร

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงจิรดา พุทโธ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงสุนา รองสุพรรณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงทานตะวัน โสดา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายวีระภาพ จันทร์แสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงปาริชาติ คำโสภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงวรรณิดา ไชยา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงสุปราณี กิงของ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงอรนุช โคตะมา

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงอินทิรา ผาแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงเอกวารี พงษ์มณี

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายแสนภู ทองดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงฐาปนี สุดใจ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ จันทร์แสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงพิชญา หางสลัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงขวัญจุฬา ชิณวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงมนัญชยา เกาะอำไพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงชลดา พวงพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงวรางคณา กาหลง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผักแพววิทยา วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก่นแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผักแพววิทยา วัดผักแพว  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญปก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๗๖
นางสาวพรประภา นามพรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๗๗
นางสาวสุภัสสร บุญไสย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๗๘
นางสาวชฎารัตน์ ศรกิจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๗๙
นางสาวกัญญารัตน์ แขมคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงไพจิตร ศรกิจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงนิภาพร บุญนำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงชลธิชา นันทา

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงธนาภา บัวแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงรัตนาพร แข็งสันต์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงไพลิน แสงเดือน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงกาญจนา ธรรมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายยศสุนทร ทานะคุณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายวสันต์ สงวนงาม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงจรรยพร คำศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงอภิญญา โพธิวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงวารุณี โพธิกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายอรรถพร เหล็กเพชร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงพรชิตา พลชัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ผิวนวล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายกฤษณะ นามพรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายกังวาลย์ไพ ชัยพรมมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายพลพล นามพรม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายมงคล พลหาญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายวิษณุ นามพรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงวิภาวดี ผิวนวล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายเกรียงไกร ไชยเนตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายมานพ กรัตพงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายวิชิต ผิวนวล

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงนฤมล บุญอุ้ย

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายเจษฏา เจติโคตร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายอนุชา ปองคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ ชมภูพืน

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงชลธิชา แขมคำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงพรสุดา จันทร์ดำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายฐิติพงษ์ พวงจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงสุมิตรา อุลา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ วิมลศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๑๓
นายธวัชชัย อ่อนจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงอรวี ตุนา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายปญญา รินรมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายสันติ สืหาบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายโกศล สีหาบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายกิตติธาดา ปลืมกมล

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงอรุณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูอ่อน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงไพลิน ภูดวงจิตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงธนภรณ์ สายอุทา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงณัฐฑริกา บุคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงยลรดี พงษ์พรม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายนันทวัฒน์ พรมดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายภูตะวัน สีหาบุตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายปณณธร วงศ์ชนะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายเจษฏา โพธิราช

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายธราเทพ กาหลง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายรัฐภูมิ จิตเสนาะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายธนวัฒน์ กิงบู

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงปนัดดา พรมประดิษฐ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงภัทรสุดา พ่อนามแดง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คันทรง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายสุริยะ สุขหล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีเมือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายชานนท์ โสภาสูงเนิน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายวิวัฒน์ ศรีหาจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายชโณทัย พลศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงลลิศา ศรเพชร

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงไอรดา บุบผาสิงห์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงลลิลทิพย์ ศรีใส

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายธนิสร บิดร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ นามโสภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายพงศ์สกุล บุญมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายธงชัย ราชบุญคุณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายวิชชากร สืบเคน

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงอาทิตยา สืบเคน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงวริศรา สุตาวงค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงพิชญา ผคังคิว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงปราณปรียา จันทาดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงปณิตา เพชรผา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงกนกพร เส็งดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงภัทรวดี สุขสะเกษ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายเจษฎา สีหาบุตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายกำพล สีหาบุตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายนันทกานต์ ทองสุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายณัฐพล บัวงาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงวรรณนิดา บุตรสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายณัฐภัทร พลบุญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงจิรัชยา สีใส

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงวรันญา ศรีใส

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงวรรณทนา บัวลอย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงศรัญยา สุวรรณสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงสุวนันท์ เชือเคน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายกุลวนิชย์ กิมเกลียง

่ ้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายเจษฎา จันดาบุตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายจิระพงษ์ จันดาบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายธนกร ทองฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายปรเมษฐ์ ตะนะสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายเอกรินทร์ มิงขวัญ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายอานุภาพ บุญตาระวะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงอาภรณ์ สายโอ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงธิติมา บุญหนุน

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๗๕
นายณัฐพงศ์ ราชบุญคุณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๗๖
นายกฤษณะพงษ์ สงวนงาม

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายธรณินทร์ วงศ์สุทา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงอาทิตยา วงศ์พุทโธ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงณิชาดา ศรีเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายธนพัฒน์ พรหมศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ชาลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ มณีนิล

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายนพพร โคตรมงคล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงจินดามาตร์ เอกฉัตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายอาทิตย์ศักดิ

์

ลาลุน
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงศศิพิมพ์ บัวส่อง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายกรรชัย อามาตร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายผดุงสิทธิ

์

บริบาล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายภานุพงศ์ สุตะพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงเกศกนก กาหลง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงชญาดา นามวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงทิฆัมพร รัตนวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ แก่นที

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ นามวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงปทมล กองแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงพิยดา การะเกษ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงอนงค์พร กิงแก้ว

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงอรทัย ลาลุน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายนิติทัสน์ ขันอ่อน

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายวรัญู ดาวเรือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายวิสิทธิ

์

เหมือนตา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายอำนาจ ทาสมบูรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงกัญญานัฐ รัตนวัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ คำนึง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ จักรจาย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงอรัญญา สาระบุคร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิวัฒน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายวัฒนกิจ เปล่งศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปลายด่วน

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงณัฐธัญ เพียงตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงพรทิพย์ คำเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงพลอยสวย บุญอินทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงพิจิตรตา หงษ์อินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายรัชชานนท์ รัตนวัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายวาสิษฐ์ สาระบุตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายสมบูรณ์ อำนวย

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงนภารัตน์ ปุรัมภะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงพัณณิตา คงชืนจิตต์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายกฤษณพล ขันแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงพลอยแก้ว บุญมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายธนกฤต ศรีบริบูรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คำบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงสโรชา มีสวาทนอก

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงสุนิษา ขจัดกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงวปุณดา บริบาล

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายวิทยา นาคำแยก

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายวีรภัทร เอียมมูล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หงษ์อินทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงปยวรรณ แสงใส

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายอิทธิพล ละมูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงสุดา กิงก้าน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงอินทรา ระมาย

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายคณิศร คำผง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายธนาธิป ช่างเจรจา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงกชพรรณ รองทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงปูริดา กุลวัฒนมนตรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ครุธชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๓๙
นายสุธิชาติ สิทธิพร

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๔๐
นางสาวจิราพร ศรีเรือน

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายอนุกูล สุขเสริม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงชไมพร เสร็จพร้อม

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๔๓
นางสาวรุ่งอโรทัย สิงห์วงษา

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๔๔
นางสาวปชชุดา ทองสัน

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงรัชนีกร มิตถา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงสุพาวดี อินทร์งาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงสุพัตรา แจ่มใส

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายพงศ์ธร แก้วธรรมศร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายธนวัฒน์ หัสดง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงสาวิตรี เผือแผ่

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงกรรณิกาณ์ วงค์เศษ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงธัญเรศ บัวลา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงพรชิตา มูลเหล็ก

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายนทิพงษ์ แก้ววิสูตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงอรนุช ปญนะพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๕๖
นายธันวาธิป ดวงแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๕๗
นางสาวกนกวรรณ ปานวันนะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๕๘
นางสาวพิยดา คำภิพัฒน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๕๙
นายจารุวัตร หงษ์สา

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๗๖๐
นางสาวเปรมวดี พาโยพัด

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๖๑
นางสาวสุพัตรา ทองปลิว

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๖๒
นางสาวอาทิตยา พละศักดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๖๓
นางสาวอรวรรณ ประสงค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๖๔
นางสาวนำหวาน ใจเทียว

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๖๕
นางสาวฝนดี กาหาวงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๖๖
นางสาวปยะดา จันทชน

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๖๗
นางสาวสุจิตรา สิงห์สาวแห

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๖๘
นางสาวสุทธิดา คำโสภา

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๖๙
นางสาวปวีณา กันทะเปง

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๗๐
นางสาวสุทธิดา ศรีเหลือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๗๑
นางสาวกัญญารัตน์ สมหวัง

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงกมลวัลย์ การะเกษ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงทิพย์ปราณี โกทา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงฐิตาภา พารา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงศศิธร บุญมางำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงดารารัตน์ แซ่ภู

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงศิริขวัญ จันดีกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงอัญชลีกร พัชราพินิจจัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายถิรพล เยอชอ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงสุพิชญา ทะฤทธิชมภู

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ สุขทองสา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายสิทธินนท์ แข่งขัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายทัตเทพ เกษาพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงมาริษา แก่นจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงวนิดา โกสุม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงอรอุมา ประเสริฐศิริ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงศิวนาถ ตำหนง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๘๘ ว่าทีร้อยตรีว่าที รต.รัฐชัย

่ ่

ฝอยทอง
๑๖/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงชมพูนุท คมใส

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงกุลณัฐ ศรศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๙๑
นางสาวภูริณัฐ หนูกระโทก

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๙๒
นางสาวสุภาพร วงศ์ละคร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองใบ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๙๔
นางสาวอริสา เครือคุณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๗๙๕
นางสาววลัยรัตน์ กงแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๙๖
นายสุรศักดิ

์

เขือนขันธ์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๙๗
นางสาวทิพวัลย์ นามวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๙๘
นางสาวธมลวรรณ สาลีธรรม

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๗๙๙
นางสาวรัตนาภรณ์ คำแพง

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๐๐
นางสาวศิรินภา องอาจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๐๑
นายไชยเดช คมไสย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๐๒
นางสาวอารีย์รัตน์ โพธิธรรม

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๐๓
นางสาวอินธิรา เคารพ

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๐๔
นางสาวอุทัยวรรณ เคารพ

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๐๕
นายสหชาติ คมใสย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๐๖
นางสาวจิราวรรณ หอมหวาน

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๐๗
นางสาวชิดชนก วันศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๐๘
นางสาวสุจิตตรา เครือทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงนิดารัตน์ หงษ์แก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงรจนาถ เอียมทรัพย์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายกฤษดา แพงทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายธนากร ใจคง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายเจตจำนงค์ นวนคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

บรรพชาติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ ครองเมือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงอรวี ปานประชาติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงชาลิสา ปานประชาติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปานประชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีมาศ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงชุติกานต์ คาทวงค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงวรวรรณ ปานประชาติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงปยะนุช ปานประชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายธีรภัทร บุญเหลือ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายบดินทร วงษ์นอก

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายวัศพล จูมครอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงอริสา ยศศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงอุทิพย์ สีดาแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงวิยะดาภรณ์ ซุมซุย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงรัตนาพร พันกิงทิพย์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๘๓๐
นางสาวทัศยา รองทอง

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงทิพวรรณ บุญร่วม

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงบัณฑิกา ประคองใจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงลักษ์ศณา นาถัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงณัฐิดา ทาเพียรธุ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงชนกนันท์ บัวคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงศศิธร กุลพัฒน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงกุลวชิรา ไชยสาร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงวงศ์ตะวัน แพงศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายณัฐพล สร้อยสนธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงณัฐพร ขอเปนไทย

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงอนิติยาพร แพงมา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงสุมิตรา สมวงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วพวง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงวันวิสา ทองงาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกิตติมา บัวคำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงวิไลวรรณ บุตรดีภักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายนพรุจ ฉิมงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงปาริชาติ เชือลี

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ พนม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายทัศนา ขันตรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงสุภาพร ศรีลาเพชร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แก้วใส
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงพรวรรณ พันวิไล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงดอกรัก กุลบุตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงสุกัญญา อุดมกัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงธนัญญา อุทัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงปยาดา อุ่นคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงภัทรวดี ดวงเดือน

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงไพลิน ธรรมรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงวิศุดา แสงแป

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๖๑ เด็กชายแก้วศักดิสิทธิ

์ ์

สมแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงรวีวรรณ ก้านสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฤกษ์ดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงสุธาสินี แก่นสีดา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงจิราวรรณ กลินพิกุล

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงชลิตา เมาลิชาติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงสุธาทิพย์ อรัญชลาธร

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายยุติพงษ์ คำมอน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงนภาวรรณ เตชาดิศัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายรนนท์ วณิชชากุลจิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงนภาพร อุ่นพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุภโชคคูณกิตติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงรัชนีพร ฉายา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายวศิน สืบสา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๗๕
นางสาวปวริศา ชนะมี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงบุญญารักษ์ ดวงศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงธันชนก ลีเลิศ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงนิธิพร ทองไชย

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงธัญวรรณ ศรีโพนทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายอนุเทพ สุกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงอาริยา มูลราช

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงปนัดดา สาบาล

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๘๓
นางสาวอภิสรา ประพฤติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงสิริประภา พิทักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงพรนภา โจมสติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงกัลยา บูระพิน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายฐิติพงษ์ บุญมังมี

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายพิตินันท์ กันหาเรือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงผกามาศ ทองสง่า

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๙๐
นายจักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์

๑๗/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงมาลิษา วรเกตุ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายสุธี คำกระจาย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายอนุชา ศรีบุญเรือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สมีแจ้ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายวัชรกร แซ่จ๋าว

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายบุญมี โสดามัค

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงดวงกมล ศิริชนะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายณัฐนันท์ ชำนาญเวช

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงนโลบล ปตถา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงณิชากร บุตรธรรมมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงชาลิสา จันทร์เขียว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายพชฏ มหาแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงฐิติยา สมพงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายพชร รักเดช

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงสรณ์ชนก อารีย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงฟาบีย์โอล่า นอยเฮ้าส์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ประดา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงชลธิชา โพธิชัย

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงศรินทิพย์ จามะรีย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงนัทชา ทวีกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงปพิชญ์สินี เหลาประเสริฐ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงณัฐฐาศิริ อินทะพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงรุจิสา เสริฐวาสนา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงวณัฐจินันท์ สุชาติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงพิมพ์พร ศิริผลา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ วันเพ็ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายฤทธิพงษ์ ยอดคำมี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงวิภาวณี บุญมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายสิรภพ จันทง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงจิรวรรณ คุ้มครอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงปยะธิดา สาเกษ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายพัชรพล นันทะบัญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงช่อลัดดา พระสุรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงศิรินทรา สถาพร

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายพรมงคล สัมทาน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงนิจวรีย์ แก้วยงค์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายวิฤทธิพล

์

ศรีสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายธนากร เครือชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงพิมพ์ผกา นาสมรูป

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายอนันตชัย สิงห์ที

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงวัลลภา อุ่นคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงพรวิภา ปญญาคม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงปฐมพร สมปาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงพรไพลิน คำศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงกิตติชัญญา ทัพทะมาตย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายคมกฤษณ์ วันทา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายวชิรวิทย์ อักโข

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายวิบูลย์ อาจสามารถ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายศรัณย์ ปองภัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายสันติสุข มะลิอ่อง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายทรัพย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงนิภาพร สุริโย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงนภสร เพ็งสมยา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงสุนันท์ ดาวใส

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงพรชิตา แก้วแจ่ม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงหยาดพิรุณ ศรีสวรรค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ใจกล้า

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงชรัญดา แพงมาก

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๔๙
นางสาวจารุวรรณ พลทา

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๕๐
นางสาวจุฑามาศ กวดขันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๕๑
นางสาวสุภาภรณ์ คันศร

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๕๒
นางสาวชนิภรณ์ วิระสอน

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๕๓
นางสาวกนกวรรณ อาจใจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๕๔
นางสาวสุวรรณี บุญกู่

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๕๕
นางสาววิลาวัลย์ คันศร

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๕๖
นายศราวุธ รูปคุ้ม

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๕๗
นางสาวสุภาวดี สะดำชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๕๘
นางสาวจิรภัณฑ์ แปนจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๕๙
นางสาวสุนิดา ชาติวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๖๐
นายรัชพล คำขาว

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๖๑
นางสาววิภาพร คำเสียง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๖๒
นางสาวศศิธร ธรรมจิตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๖๓
นายพนาวัน แม่นทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๖๔
นางสาวปนแก้ว แก้วละมล

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๖๕
นางสาวอรุณวรรณ ก่อกิจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๖๖
นางสาวศศิพิมพ์ มีอำมาตย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๖๗
นางสาวอุไรพร บุญส่ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๖๘
นางสาวธาดารัตน์ บุญขาว

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๖๙
นายศิริพงษ์ ศิลาชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๐๙๗๐
นางสาวสุกันยา ดวงใจ

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๗๑
นางสาวลีลาวดี นิลม่วง

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๗๒
นางสาวอัจฉรา บุตรเสมียน

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๗๓
นางสาวกฤติยาภรณ์ นาโท

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๗๔
นางสาวอรทัย พันแก่น

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๗๕
นางสาวอรุณวรรณ สถานพงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๗๖
นางสาวนพวรรณ ศรีลาชัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๗๗
นางสาววิภาวดี หอมจิตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๗๘
นางสาวฐิตินันท์ โคณะบาล

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๗๙
นายเพชร สถาน

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๘๐
นางสาวไพลิน ทองเลิศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๘๑
นางสาวสุธานี โสรดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๘๒
นายปงปอน สุวันที

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๘๓
นางสาวสิริลักษณ์ จันทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๘๔
นางสาวสุพัตรา นันทะสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๘๕
นางสาวสิรินดา สมานใจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๘๖
นางสาวสุพรรษา ดวงศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๘๗
นางชมพูนุช กองทอง

๒๘/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๘๘
นางณัฐธิดา สุขกาย

๑๔/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๘๙
นางสาวธันวา จันดำ

๐๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๙๐
นางประภาศรี พลภักดี

๒๙/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๙๑
นางสาวรัศมี พลคำ

๑๗/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๙๒
นางสาววรวรรณ สุทธิพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๙๓
นางสาวสุพิชญ์ชญา วีระจินตวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายณภัทร ศรีดาชาติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงณฐวรรณ อ่อนคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว วัดบ้านแขว  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงเปยมหทัย บุญขาว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว วัดบ้านแขว  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงมุกธิตา คำศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว วัดบ้านแขว  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ บุญขาว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านแขว วัดบ้านแขว  

ศก ๔๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงอินทิรา พันธุ์โยคี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงพิมพิไล ไพรวงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงจิราพรรณ เพาะปลูก

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงนภัสสร ไชยศรีษะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายเอกพล พันธุชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงปาริชาติ สูงปานเขา

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙ / ๗๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงอารียา บุดดางาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงเกณิกา ศรีสมโภชน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงปริยาภัทร สีดำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงรินลดา อินทร์ทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายอนุชา ปราศัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แหวนวง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงทิพวรรณ ทองจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงรุ่งเรือง ไชยชาญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ มะตูม

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงปนอนงค์ ใจศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ สุขประโคน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงสุทธิดา ตัณฑะกูล

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ มีแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๑๘
นางสาวตรีนุช ตะเคียนจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๑๙
นางสาวรุ่งนภา ปนหอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงอรุณี มีแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ สมร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๒๒
นางสาวนิตธิดา บัวงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๒๓
นางสาวพิกุลแก้ว ปราศรัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๒๔
นางสาวศิวภา อินทนู

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๒๕
นางสาวจินตนา ตะเคียนจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๒๖
นางสาวกรองแก้ว คะนอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๒๗
นางสาวประภัสสร ทิศลี

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๒๘
นางสาวหนึงฤทัย

่

สีดา
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๒๙
นางสาวศศิธร ปดสายะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๓๐
นางสาววริศรา เกษศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงเบญจมาศ ฉิมโพธิกลาง

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงจินตนา พิมล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงนริตา แสงลอย

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายสุธิวัส ศรีเลิศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๓๕
นางสาววารุณี จักขุพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงปราณี พันธ์ชาติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงสถาพร วรสิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงสิริยากร คำวิเศษ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงจินตนา วระสิงห์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ นามสันเทียะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงจันทิมา ศรีเลิศ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงโชติกา สาระพงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงนิราพร สาระพงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงศศิกานต์ เพชรแต่ง

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ พันธ์ภักดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงนันทินี พลีสัตย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ อ่อนสะอาด

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงอรพินท์ ระวัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๔๙
นางสาวกัญญารัตน์ ผุยโพนทัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๕๐
นางสาวจงกมล พันแก่น

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๕๑
นางสาวชลลดา พันธ์แก่น

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๕๒
นางสาวนันธิดา สุภาพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๕๓
นางสาวพิมพ์มาดา วันทะวงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๕๔
นางสาวปดิวรัดา โนนตูม

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๕๕
นางสาวภัณทิรา ทับศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๕๖
นางสาวรัตติญากร พันธ์แก่น

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๕๗
นางสาวจิราภรณ์ ไชยมาศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงณัฐชา ศรีสรรค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงจอมขวัญ พุ่มพวง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงสุภัทตรา การถัก

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงกาญจนา อุดร

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายณัฐพล แก้วปด

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงมุฑิตา ประมวล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงสุรารักษ์ สมโภชน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงสุภัสตรา บุตรสุวรรณ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายกฤษฎา ด้วงตาล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายณัฐนันท์ อุรา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายศุภชัย กันตรง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายอดิศร พิพัฒน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงชมพู่ ลุมาศ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงสุณิษา ทองดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีพูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ อุรา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุตรโคตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงจิระนันท์ วงพินิจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงณัชชา ปสบาล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายคุณานนท์ บุญมา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงรัตนา จันทเสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงโสพิศนภา ฤทธิตา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีบุญเรือง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงรัตนา เพ็งพุฒ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายพีระศักดิ

์

ดวนใหญ่
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงสมฤดี สาระวัลย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๘๔
นางสาวอารียา โปงเปว

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๘๕
นางสาวเพชรธรินทร์ สิงคะเนย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๘๖
นางสาวกัญญาณัฐ สวัสดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๘๗
นางสุภาพร ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงภคนันท์ เจริญยิง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๘๙
นางสาวพรรณิษา อุรา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๙๐ นางสาวกาญจนลักษณ์
นวนแสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงพิชชาภา วงค์เจริญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงมุกมณี สีแดง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายวัฒนา โคนาบาล

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายชูเกียรติ คงราช

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายโยธิน ชาวดร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงชนิสรา อุทาพงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงวาสนา อดใจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงอาลิสา ใจนวล

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายกฤษดา ประภา

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายบวร นอบน้อม

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายชาลี กระโพธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงอาริษา อุดร

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา วิทยา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงสุนิศา กระโพธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โภคา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงโสภา อุดร

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงนันทพร อาจปราบ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงดวงฤทัย กระโพธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงอังคณา กระโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒ / ๗๕
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ศก ๔๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงพรนภัทร อุดร

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงวงมณี เปยมสิริวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงพุทธิชา ในทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงพิชญาภา สุดสังข์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๑๔
นางสาวพัชริดา สมพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงกมลพร จิตตมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงวิชญาดา เงาใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงเมธิวรรณ ซาคำจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มนทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงวรมณ แก้วประเสริฐ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงสุภนาพร เพิมทอง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายกฤษฎา พงษ์วัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายปยะพงษ์ โจกกลาง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายอภิรักษ์ ไชยโชติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๒๔
นายสรฤทธิ

์

พุทธรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๒๕
นายสุรชัย บึงมาลา

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๒๖
นางสาวกัลยา ทองเกิด

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงมัลลิกา หาญพิทักษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๒๘
นางสาวศิริวรรณ ใจหาญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายธิติพันธ์ จันทร์เพ็ญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๓๐
นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงขนิษฐา สุภาพ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๓๒
นางสาวชลธิชา ศรีดาชาติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๓๓
นางสาวธนภรณ์ นันทะสิงห์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๓๔
นางสาวนิศาลักษณ์ ไชยมงคล

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๓๕
นางสาวนิสา จันทร์ฉาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๓๖
นางสาวปณิดา อินแพง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๓๗
นางสาวพรจิรา วงศ์เจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงภัทรวดี มนทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงมลธิรา พิมูลชาติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๔๐
นางสาวศิริวรรณ หาญธัญกิจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๔๑
นางสาวอลิสา คำบัว

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายจิรายุส พิมูลชาติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสิงห์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๔๔
นายวัชรสินธุ์ ผาสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓ / ๗๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๑๔๕
นางสาวสุรีมาศ บุญคง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๔๖
นางสาวกรรณิกา ทองลอย

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๔๗
นางสาวจันมณี สมรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๔๘
นางสาวฐานิดา นันทะสิงห์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๔๙
นางสาวศศิธร ไชยนรา

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๕๐
นายแสนสุข คำบัว

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๕๑
นางสาวแก้วดารา หน่อสีดา

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๕๒
นางสาวณัฐธิดา บุญจูง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๕๓
นางสาวสุกัญญา อุดร

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๕๔
นางสาวจินตนา นาคใหญ่

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๕๕
นางสาวนงลักษณ์ ไชยนะรา

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๕๖
นางสาวพิมประไพ สุพล

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๕๗
นางสาวสมจิตร สุดดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงสุดา เมฆคลี

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงณัฐชา พิลาดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงสุภาพร พิลาดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงวาสนา มนตรีวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงอมรินทรา มนตรีวงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๖๓
นายศักรินทร์ รับขวัญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๖๔
นางสาวโยธิตา สมเพชร

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๖๕
นายกิตติกร สมรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงอพัชชา คำล้อม

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๖๗
นายอัครชัย ใจมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๖๘
นายอภิชาต วันอุบล

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลีลาศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงณัฐญาดา ติงสะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วกล้า

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงปภาภร มวลสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงกาญจนสุดา ระงับภัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงชมพูนุช ใจคง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงพิกุลทอง ทองผิว

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงวัลสิริชา สมศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงเบญญาภา โยธร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงสุธีธิดา อุ่นสัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีปราช

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายฟรางค์ ฟริงส์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงกัณฐิกา พงษ์วัน

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงอุมาพร คุณเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายเจษฎา ภาษี

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

มนตรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โนนไทย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายณัชพงศ์ ผิวอ่อน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายวงศธร ศรีบุระ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายสิทธิโชค เรืองศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงดวงฤทัย นางวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงทัศน์วรรณ ปานกลาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงธนัชพร จันลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงนิธิตา ฤกษ์มา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงมยุรินทร์ โชครัมย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงยุพาศิริ สมบูรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงสุขสม ผิวอ่อน

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงกรรณิกา เขียวอ่อน

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงเกษกนก พันมะลี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงณัฐนารี จันทะมัน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงนวลสิริ บุญทนาดอน

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงนีรนุช เถาร์พันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงชุติมา สุพรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงรัชฎาพร สีโสด

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงรัชฎาพร กองสิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงวรีภรณ์ แพงบุญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงวันทนีย์ มีผลกิจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร แหวนเงิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงโชติกา พัฒธานี

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงณัฐริกา จันทะมัน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงเปล่งศรี สมปอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงสิริมาส มะโนชาติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงลลิตา สีม่วง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๑๓
นางสาวรุ่งฤดี โพธิสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๑๔
นางสาวละอองดาว จันทะพม

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๒๑๕
นางสาวสุพัฒตรา เหรียญทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๑๖
นางสาวโชติกา ภาษี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๑๗
นางสาวปารดา ศรีชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๑๘
นางสาวลัลน์ลลิต พงษ์วัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๑๙
นายพรเทพ สีเขียว

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๒๐
นายสิทธิพงษ์ รับขวัญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๒๑
นางสาววิภาวินี พรหมมานิตย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๒๒
นางสาวอภัสสรณ์ โสบุญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๒๓
นางสาวสุวรรณี สามารถ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๒๔
นางสาวณัฐธิพร โสภา

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๒๕
นางสาวนภัสวรรณ ภิญโญจิตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๒๖
นางสาวศิวาภรณ์ เจริญทัศน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๒๗
นายอดิศร สุจันทา

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๒๘
นายไกรสิทธิ

์

สิงห์โท
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๒๙
นายศักดา ปรางศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๓๐
นายเสฏฐวุฒิ แรมกลาง

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๓๑
นางสาวกันตพร ผากงคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๓๒
นางสาวชุติมา สะอาด

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๓๓
นางสาวพรรณ์นิกา สีม่วง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๓๔
นายธีรภัทร พุฒพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๓๕
นายสุรเชษฐ์ ชูกลิน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๓๖
นายพลวัฒน์ พลโลม

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๓๗
นายเจษฎา ติงสะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๓๘
นายนนฏภัทร์ ผิวอ่อน

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๓๙
นายรณชิต ธรรมจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๔๐
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๔๑
นางสาวธัญญาลักษณ์

บัวแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๔๒
นางสาวพรนภา เขียวอ่อน

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๔๓
นางสาวจุฑามาศ มะโนชาติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๔๔
นางสาวอัจจิมา ใจอ่อน

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๔๕
นางสาววาสนา กิงคำ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๔๖
นายองอาจ นวลวรรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๔๗
นายกมลชนก วริวงศ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๔๘
นายอัษฎาวุธ ชินทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๔๙
นางสาวลลิตา คำเมือง

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๒๕๐
นางสาวสรนันท์ คำโท

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๕๑
นางสาวกนกพร สมบูรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๕๒
นางสาวชลธิชา หลงสิงห์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๕๓
นางสาวสิริมา คำโท

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๕๔
นางสาววรรณพิมล ปรังศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๕๕
นางสาวสุภาวดี มนต์แก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๕๖
นางสาวชฎาพร พิลาดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๕๗
นางสาวภัณฑิลา เหรียญทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๕๘
นางสาวพิชชาพร คำทา

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงทิชากร นิลพัฒน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๖๐ เด็กหญิงทิพประภาพร
พานจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงเบญจมาศ บุญเฟรือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๖๒
นางสาวธิติมา บุญเฟรือง

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๖๓
นางสาวสุภาพร บุญเฟรือง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายนวพล มูลดับ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายพัสกร โคตรดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๖๖
นางสาวภานุมาศ ทองละมุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๖๗
นางสาวจิริษา อำทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๖๘
นางสาวญาโณทัย มุ่งมาตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๖๙
นางสาวปรารถนา บุญเฟรือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๗๐
นางสาวสุนิสา รุ่งคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๗๑
นางสาวพัชรีญากรณ์ จันดา

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๒๗๒
นางสาวศุภิสรา แก้วธรรม

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงจิราพัชร คำเล็ก

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันนุบล

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สุดสังข์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงภาริณี โพธิกระสังข์

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงฐิดาภา หมืนยัญ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายโกเมท สิงห์ตะโคตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายธีรเดช อายุวงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายภูมิภัทร ราภรณ์พิจิตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายสาธิน เนียมพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงญาณี ศรีวงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงปพิชญา อุ่นแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงวรัญญา ยุวะบุตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงศรีสุดา บุญเฟรือง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงสุนันตา ดอกจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงสุนันทา อุ่นแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายกฤษกร นำนวล

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุตรสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายภูมิศักดิ

์

นิลจำปา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายสรศักดิ

์

ดอกบัว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายสิทธิชัย ศรีวงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงทิฆัมพร โชคชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงพรสุดา บุตรมณี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงสุนิดา จันหมาก

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงอุบลวรรณ วิเศษกสิกรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายวรศักดิ

์

บุญขาว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงกุสุมา บรรลือทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายอภิมงคล อิมสมบัติ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ จันคณา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ แมนสืบชาติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงธนิสร สีโสดา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายปยชาติ ยาศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายจุฑา แสงน้อย

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายเมธา ไชยทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงชลิตา สามศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายธัชศกรณ์ ศรีมันตะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายตะวัน ไชยทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายรายันต์ เวลล์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงธิติมา อ้อมชาติ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายกัมปนาท พรมนำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายศราวุธ คำใส

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สายจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญยง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงพิธุวดี ไชยทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงอาทิตยา วันเจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงเนาวรัตน์ ศักดินาวิน

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงเปรมฤดี ศรีวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายธนวัฒน์ คำใสย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายธีระวัฒน์ นามดวง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายภูบดินทร์ นิลทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายอานัส พรหมอินทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงจันทกานต์ ไชยทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงชนนิกานต์ มาศศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงลักษมณ ด้วงคง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงอัญชุลี วรรณูปถัมภ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายลิขิต ดวงแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายพิษณุพงษ์ แก้วไกรศร

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายทรงวุฒิ ดวงแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงสุนันทา แสนพวัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงนงราม เขียวรัมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๓๕
นางสาวภัทรวดี ฝายกลาง

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๓๖
นางสาววิราภา จันทะสน

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงสาวิตรี วรรณทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงศิริวรรณ เชือหอม

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงพรมณี วรรณทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงละออ บุญลี

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายปยวัฒน์ บุญประกอบ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดียิง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงปาณิสรา คำมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ แหวนวงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงพัทธริดา อาจหาญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ ไตรโพธิธร

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองกำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายวีระยุทธ ยอดโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงอัณญมณี ตังกุลบริบูรณ์

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายปริภัตร์ ศรีลาชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงบุญญิษา พลเยียม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายพีรภัทร เล่าเลิศ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายราเมศร์ สุขเสน

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงธมลวรรณ อินทร์ตา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงนำทิพย์ นรดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงบุณยาภรณ์ อสิพงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๕๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ธนะชาติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงปนัดดา พนมชัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงสุวรรณา แสงมาศ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายนพรัตน์ นรดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายนันทพัฒน์ บุญมาก

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงอารียา คำเสียง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายธนภัทร พรมดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายไทธนาวุธ พ้องเสียง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงจันธิดา แหวนวงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงณัฐวดี คำแพง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงตุลามณี ไชยภา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงพิจิตรา สีสัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ กล้วยนิจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายภาดา ปญญา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงชลลัดดา วรรณประภา

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายธนบดี ศรไชย

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงณัฐนันทน์ งามแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงอารยา ทองดีนอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงจีรพร ลาลุน

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายจิระพงศ์ ขุนภักนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงชลิตา เอียมนุ่ม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงนาฏยา พิมพ์ศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงพรรณวษา เตียนสิงห์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงรวิพร พรไตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงวริศรา โคตพันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สายเหมาะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงเสาวนีย์ ไชยนิยงยศ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงอารียา เดือนขาว

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงปวีณสุดา มณีลำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงพิมพิกา บุญประกอบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงสุพัตรา สีสัน

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงชยาภรณ์ พรหมพิลา

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงนันทิดา สัสดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงสุพิชชา นรดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายธีระนันท์ ผ่านพินิจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงปานประดับ ศรีตวัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงสิริมา สารสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงอจิรวดี ผ่านพินิจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิอินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงกัลยาณี บุตรดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงกัลยา ตะเภาพงษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๙๘
นางสาวปยะธิดา ยอดงาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๓๙๙
นางสาวณัฐธิณี สะใบ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๐๐
นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๐๑
นายวุฒิศักดิ

์

จันโท
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๐๒
นายวีรภัทร ไพรวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๐๓
นางสาวณิชนันทน์ สมัครผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๐๔
นางสาวสุกัญญา พรหมงาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๐๕
นายวีรภัทร สุธาอรรถ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๐๖
นายธนกร ก้อนคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๐๗
นางสาววัลลี พรหมลิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๐๘
นางสาววราพร บุญก้อน

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๐๙
นายฐานันดร ภิรมย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๑๐
นางสาวชนิกานต์ สุขเสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๑๑
นางสาวพีรกานต์ หอมใจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๑๒
นางสาวลักษณารีย์ คำเสียง

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๑๓
นางสาวอรจิตรา ลำครอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๑๔
นางสาวฐิติยาพร อุ่นใจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๑๕
นางสาวณัชชานันท์ แก้วละมุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๑๖
นางสาวณัฐชยา เพชรแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๑๗
นางสาวจุฑามาศ เครือแสง

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๑๘
นางสาวรพีพรรณ พวงพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๑๙
นางสาววิจิตรา พงษ์ธนู

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๒๐
นางสาวสุนิสา ทองกำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๒๑
นางสาวอรดา สีดำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๒๒
นายวีรยุทธ โยพิน

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๒๓
นางสาวชลิฎาภรณ์ ดวนใหญ่

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๒๔
นางสาวปนัดดา มากมูล

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๔๒๕
นางสาวศรัญญา อสิพงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๒๖
นางสาวศศิวิมล นรดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๒๗
นางสาวอารียา มาลาศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๒๘
นางสาวจิดาภา บัวจูม

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๒๙
นางสาวปวรา อุ่นเกิด

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๓๐
นางสาวอลิษา สีสัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๓๑
นางสาวอุไรวรรณ ใจดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๓๒
นายกิตติศักดิ

์

แก้วละมุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๓๓
นายณัฐ แก้วคำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๓๔
นายธนธรณ์ จำปางาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๓๕
นางสาวศุภานน สุขเมือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๓๖
นางสาวเกษราภรณ์ อสิพงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๓๗
นายโรจนศักดิ

์

ดวงสีดา
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๓๘
นางสาวจุไรรัตน์ โคษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๓๙
นางสาวสุพรรษา พรมเสนา

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๔๐
นางสาวตะวันนา เทพนวน

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๔๑
นางสาวนิภาดา บุญท่วม

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๔๒
นางสาวฐิติยา นาดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๔๓
นางสาวกมลวรรณ สันติสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๔๔
นางสาววิจิตรา ประดา

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๔๕
นางสาวพัชรี ศรีไมล์

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๔๖
นางสาวฐิติมา คำเสียง

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๔๗
นางสาวนฤมล คำพันชนะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๔๘
นางสาวเพชรี ศรชัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๔๙
นางสาวยุภาภรณ์ บุญเภา

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๕๐
นางสาวศิริกานต์ แก้วละมุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๕๑
นางสาวศิรินาฏ ระยับศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๕๒
นางสาวสิรัชชา ศรีนาค

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๕๓
นางสาวสิรินญา เพ็งแจ่ม

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๕๔
นางสาวสุภาพร เพ็งบุญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๕๕
นายเฉลิมสินธุ์ แหวนเงิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๕๖
นายภานุวัฒน์ ยศสุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๕๗
นายศุภวัฒน์ หอมใจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๕๘
นายเสรีภาพ แหวนวงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๕๙
นางสาวกัญญาทิพย์ สุมังคะเศษ

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒ / ๗๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๔๖๐
นางสาวนงนัฐชาญ์ สุวรรณไตรย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๖๑
นางสาวทินมณี พงษ์สุระ

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๖๒
นางสาวปวีณา สุริยมะณี

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๖๓
นางสาวสุภัสรา ระยับศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๖๔
นายโชคอนันต์ ใจแข็ง

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๖๕
นายปริญญา แสงมาศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๖๖
นางสาวกัญญารัตน์ แสงมาศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๖๗
นายจาตุรงค์ จันทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๖๘
นางสาวทิพพาวรรณ ผมพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๖๙
นางสาวธัญญารัตน์ แหวนวงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๗๐
นางสาวบุษยา นพพิบูลย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๗๑
นางสาวปยฉัตร สิงขรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๗๒
นางสาวพิมพิกา สิทธิชัง

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๗๓
นางสาวรุ่งฤดี กระสังข์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๗๔
นางสาวศศิธร ศรียงยศ

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๗๕
นางสาวสิริกานดา รูปคุ้ม

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๗๖
นายฐิติวัฒน์ นรดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๗๗
นายโอภาส โกสีย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๗๘
นางสาวจริยา อสิพงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๗๙
นางสาวจารุวรรณ ทองมา

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๘๐
นางสาวนารีรัตน์ นรดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๘๑
นางสาวนิตา พันจันดา

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๘๒
นางสาวสุนิตา เกษกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๘๓
นางสาวอรพรรณ เทียมทัศน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๘๔
นางสาวอริสา อ่อนขาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๘๕
นางสาวอาทิตยา ชะฎาทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๘๖
นายวันชัย ประมวล

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๘๗
นางสาวชนัญญา นรดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๘๘
นางสาวนันทิยา แหวนเงิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๘๙
นางสาวบุษยมาศ บุญประกอบ

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๙๐
นางสาวประไพศรี สีสัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๙๑
นางสาวปญญาพัฒน์ เดือนขาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๙๒
นางสาวภชรพร ศรีปตเนตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๙๓
นางสาวรุ่งทิพย์ เตชะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๙๔
นางสาวสิริลักษณ์ แหวนวงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๔๙๕
นางสาวสุขริตา อัครชาติ

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๙๖
นางสาวอรนัท รานุสัตย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๙๗
นางสาวทิพานัน จันทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๙๘
นางสาวบุษบากร จอยนอก

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๔๙๙
นางสาววิภาดา ขาวสะอาด

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๐๐
นางสาววิลาวัลย์ เข็มทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๐๑
นางสาวกชนิภา ทองเลิศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๐๒
นางสาวอรวรรณ ชัยวิเศษ

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๐๓
นางสาวจิราวรรณ พงษ์สุวรรณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๐๔
นายวัชรพล เกษศิริ

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๐๕
นางสาวสุกัญญา หงษ์สนิท

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๐๖
นางสาวชนิตรา ผมพันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๐๗
นายเกียรติภูมิ แสงมาศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๐๘
นายจักราช มโนรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๐๙
นางสาวธมลวรรณ นิระไทย

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๑๐
นางสาววราพร เสนศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๑๑
นางสาวกันฑิมา สุทธิ

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๑๒
นางสาวโชติกา ชินบุตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๑๓
นางสาวฐิตาพร อัครชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๑๔
นางสาวทิพย์นารี อัครชาติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๑๕
นางสาวศศิภา บุญประกอบ

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๑๖
นางสาวอภิสรา ศรีษะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๑๗
นายสวพล พัดศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๑๘
นางสาวธิดารัตน์ ร่มโพธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๑๙
นางสาวพัชริดา ระยับศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๒๐
นางสาววรัชยา เสนาท

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๒๑
นางสาวผกามาศ บุญละออง

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๒๒
นางสาวธัญญลักษณ์ วรัตน์วรากุล

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๒๓
นางสาวเพ็ญภาส บุญพูน

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๒๔
นางสาวศิรินทรา พรมลิ

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๒๕
นางสาวจิราพร ไชยหอม

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๒๖
นางสาวณัฐณิชา พงษ์สุระ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๒๗
นายเกียรติศักดิ

์

เครือศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๒๘
นายกรกฤต แสงเทพ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๒๙
นายธนดล นรดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๕๓๐
นายจิรายุทธ สมนาค

๓๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๓๑
นางสาวฟาฝน คะหาร

๐๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๓๒
นางสาวจรัสแสง บุญเสริม

๒๖/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๓๓
นางสาวนรีกานต์ พรมลิ

๒๖/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๓๔
นางสาวปยธิดา พรหมลิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๓๕
นางสาวศิริยา สินสุพรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงสุภานัน ดวงทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงอารียา จันทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายปรัชญา ทองหล่อ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงชุติมา ไมเลิศหล้า

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ แหวนเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงบุญหลง แสงอุ่น

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๔๒
นางสาวมณีรัตนา ทองหล่อ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๔๓
นางสาวจารุวรรณ แหวนวงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๔๔
นางสาวจุฬารัตน์ แสงมาศ

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายเทวฤทธิ

์

วิเศษชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายธนภัทร สุขโข

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงนันทัชพร ปรือปรัก

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงนฤมล ขันติวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงศิริพร อินทร์แก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายวรากร อินตา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงสุนันทา ดาผา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุราคร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๕๓
นายเจตต์พล พันธมาศ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายบัณฑิต พันธมาศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายประสิทธิ

์

แสงมาศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายพันธกานต์ พันธมาศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๕๗
นายกัมพล วิเศษชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๕๘
นางสาวกรรณิกา ดำริสม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๕๙
นางสาวนฤมล คนเพียร

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๖๐
นางสาวเบญจวรรณ ตรีแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๖๑
นางสาวรัชนีกร วังนุราช

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๖๒
นางสาวเจนจิรา ทองแย้ม

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๖๓
นางสาวมธุริน บุญทูล

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายเสกสรร ระยับศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงนภัสพร เขตนิมิตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๖๖
นางสาวสุวิมล ธรรมลักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๖๗
นางสาวกัลยาณี พงษ์วัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๖๘
นางสาวภวิษาภรณ์ ขุมเงินตรา

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๖๙
นายอดิสรณ์ คำเหลียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๗๐
นายเกรียงไกร บุญเยียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๗๑
นางสาวกรกนก บุญจูง

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๗๒
นางสาววิภาดา ทองอินทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๗๓
นางสาวนาราภัทร ถ้วนถี

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๗๔
นางสาวอารียา ลำดวน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๗๕
นางสาวนันทวดี วันเพ็ง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๗๖
นางสาวปทิตตา ฉลาดเขียว

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๗๗
นางสาวปริยากร ปตเนตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๗๘
นางสาวมณฑิตา พุ่มนิล

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๗๙
นางสาววนิดา บุญร่วม

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๘๐
นางสาวสุดารัตน์ สายแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๘๑
นางสาวจุฬามณี ผาธรรม

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๘๒
นางสาวรัตนพร ไพรวงค์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๘๓
นายรุ่งอรุณ พันธ์จันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๘๔
นางสาวธิดา บังเอิญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๘๕
นางสาวสุวิชชา พงษ์ชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๘๖
นายวิวัฒน์ชัย เกษก้าน

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๘๗
นางสาวมนัสวีย์ จิตต์ประเสริฐ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๘๘
นางสาวโชติกา ประชุมวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๘๙
นายอัครโยธิน อินทนนท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๙๐
นางสาวกอบพร รามภักดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๙๑
นางสาวกิติมา บุญร่วม

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๙๒
นายนฤธิ

์

เทศะบำรุง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายนิรันดร์รัตน์ จิตรัก

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีกะชา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงจันทนา นาคริทนร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ เสนคราม

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงธิญาดา ศรีจักร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงพิยะดา ช่างถม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงวรรณรัตน์ คอหล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงสาวิกา ปรางมาศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงสุชัญญา เทียมนิล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงนราทิพย์ บัวลา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายจิรภาส ทองมนต์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา สิมารา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๐๕
นายรุ่งเรือง สมคณะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๐๖
นางสาวสุทธิดา มะปรางค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๐๗
นายสมภาร มะปราง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๐๘
นางสาวกัญญานี มะปราง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงสุมิตรา บุญเพ็ง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทะศิลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงวิภาดา คำโสดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงวรรณวิสา ไชยฉิมพลี

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงนฤมล วงศ์นำคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงณัฐพร ชัยรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงปนัดดา คำทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงบุษยา ด้วงเบ้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายเกริกไกร ชัยรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายชิตชัย เนือทอง

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงพรชิตา จันทร์เทพ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงพิกุล คำคูณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงสุธาทิพย์ จำป

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ เนือทอง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงภุมรัตน์ เชียงกาขัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา ชาลี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
วัดโนนสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงอังควรา วรบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
วัดโนนสูง  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงธัญชนก สีหะวงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สีหะวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงวิลัยรัตน์ สารรักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงทิพวัลย์ ยุบุญศิริ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงสิริยากร วงค์มะณี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงสุจิตรา พิมโคตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงอลิสรา ชาลี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายปาราเมศ กิงจันทร์มนต์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายตรีวิทย์ แก้วคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายวิษณุ สีหะวงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายอลงกรณ์ มณีวงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงธัญญาพร สีหะวงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายวัชรานนท์ หนุนวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงภูริกา พิมโคตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงวริศรา ชูกลิน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงรักษิตา นามวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๔๒
นางสาวกนกวรรณ แก้วศรีนวน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๔๓
นางสาวทัชบา ขัดผาบ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๔๔
นางสาวธิดารัตน์ สุจริตภักดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงนภิสา ใครอามาตย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงรุ่งศิลา วันยาว

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงวีรยา ไชยรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๔๘
นายชาญวิทย์ บุตรแผงชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๔๙
นางสาวกาญจนาพร จันทร์แดง

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๕๐
นางสาวทิพย์ธิดา โตโส

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๕๑
นางสาวอรุณวรรณ ทองอินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๕๒
นายไชยวัฒน์ สิงหาอาจ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๕๓
นายณัฐสรณ์ แก้วคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๕๔
นายนันทวัฒน์ มณีวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๕๕
นายเริงฤทธิ

์

สิงห์ที

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๕๖
นางสาวนันทนิกา ใจเด็จ

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๕๗
นางสาวมลิวัลย์ พิมโคตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๕๘
นางสาวสุนันทา บุญช่วย

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๕๙
นายคุณากร อำไพ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๖๐
นายชัยวัฒน์ นามวงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๖๑
นางสาวจินดาพร ทองอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๖๒
นางสาวณัฐณิชา ชาลี

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๖๓
นางสาวปณิตา จันทรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๖๔
นายคุณากร สีหะวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๖๕
นายชินราช วรงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๖๖
นายนนธวัช พิมโคตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๖๗
นายอังกูร อัคจันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๖๘
นางสาวกัลยา ศิลาแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๖๙
นางสาวกาญจนา หินแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๖๗๐
นางสาวจารุณี สีหะวงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๗๑
นางสาวเบญจวรรณ สารสี

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๗๒
นางสาวสิรินาท ศรีลาชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๗๓
นางสาวสุกัญญา ชาลี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๗๔
นางสาวอนามิกา ชาลี

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๗๕
นางสาวอังคณา คำนึง

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๗๖
นายฐาปกรณ์ ศรีนาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๗๗
นายณัฐนันท์ เนาวบุตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๗๘
นายพลศักดิ

์

ไชยสิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๗๙
นายภูดนัย สุขภูวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๘๐
นายสหรัฐ ศิริป

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๘๑
นายอภิเดช ชาติมนตรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๘๒
นางสาวกัญญาณัฐ หินแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๘๓
นางสาวจิรนันท์ วรงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๘๔
นางสาวนลินี ชาลี

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๘๕
นางสาววิภาวี ชาติมนตรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๘๖
นางสาวสุชาดา ฟกทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๘๗
นางสาวหัทยา ทองอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๘๘
นางสาวอัญทิราภรณ์ วงษ์มณี

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คะเลียงรัมย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงนวดี มูลกิตติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงพรสุภัก ปทุมวัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีวัง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๙๓
นายประสงค์ เพ็งแจ่ม

๐๑/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๙๔
นายศรายุทธ เชือชัย

้

๐๑/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงสายชล คำมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงจิราภา มันคง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงชมพูนุท วิเศษชาติ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงกมลวรรณ โสภากุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๖๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงนันท์นภัส นพเกตุ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงพิชชาพร พินัยรัมย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงภัณฑิรา สุฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ บุญพรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายชนะชัย ยงกุล

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายสุรทิน เฟองบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายสิทธิโชค ภูมิสุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงจิราพรรณ ไชยพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงปณณพร จังอินทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงลักษณ์นารา พาลุน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงศศิธร บุญเลิศ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงนันทินี นุชขำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายสุนทร ไชยพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายคมชาญ ลาภูตะมะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงจิดาภา บุญเลิศ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงนงลักษณ์ ภาเภา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายกรวิชญ์ ดวงนิล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ วงษ์เจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายชัยวัฒน์ สุขสำราญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายศิวกร จันดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายอนุชา ธรรมกุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงวาสนา สุวรรณวัฒน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงอชิรญา วงภักดี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงอโนชา สารพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงอัปษรศรี นิลศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายอิสระ อินทร์แก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายศักดิสิริ

์

วงค์ษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงทิพย์มณี อิมบุญ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงกานต์สินี อินทร์แก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงกวินทรา ไชยพันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงศุภสุตา วงษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทำมา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงชุตินันท์ นาชัยชิต

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จังอินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายพิเชษฐ์ บัวเขียว

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายภูริภัทร สาวสุทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายวิชญะ วงค์เจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงสุพัตรา ภาเภา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายพิชัยณรงค์ ไกรยา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายภูษิต ไกรยา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงเบญจพร อุ่นใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงปยวรรณ จังอินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงพรชิตา สุขจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๔๒
นางสาวบังออน จุลพล

๒๖/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๔๓
นางสาวปุญชรัสมิ

์

พงษ์พิมพ์
๑๙/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๔๔
นางสาวกิจสำราญ ศรีนวล

๒๙/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายผไทเทพ สิมณี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายภูวดล พิทักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงชนาภา สว่างงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายวรเมธ จำปาขีด

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายมงคล ไชยธรรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายคมชาญ มะลิวัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงปภาดา กุลศิริ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงสุภัทรา พงษ์เกษ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์เทศ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายทินกร ภูกองไชย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงอุไรรัตน์ โคตรชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงสุชาวดี กาเมือง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงศรีไพร ไชยขันตรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายสันตพล พังน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงนันทวดี สมบัติหลาย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงวิลาสินี เนาวรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายกฤษฎาพร พรหมมา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงอริสรา จิตละม่อม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายสันติภาพ ศรีวงศ์ษา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงชุติมา ยะลา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายสุริยา คำเหลือ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายจักรชัย ศรีชาติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ติงสะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายชานนท์ วงษ์คำจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงวนิดา กิงจันมล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงชนม์นิภา โทศก

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายศริตวรรธน์ เขียวอ่อน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงทิพวรรณ เอียมทศ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายอดิเทพ ผาละพรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายสุทัศน์ เก่งพิลา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑ / ๗๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา โสดแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายทักษิณ ศรีประเสริฐ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายนนทพัทธ์ หอมชาติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ อินธิเดช

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายอภิรักษ์ ลครศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายกวีชัย พิลึก

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงวรนุช แสงสัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายณพภาดล แก่นแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายพิชชากร แทนพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงอลิสา คำแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายพิษณุ งามเลิศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายศราวุฒิ ทองเติม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงรักอัคคณี ละครศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงวรรณวิษา ตาลเอียม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงศรสวรรค์ เรืองรืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๙๑
นายไพฑูรย์ ลำเฟอย

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายรัชพล ประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายปรีชา จันทสร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายเพชร อุรา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เถาว์ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายพรพรหม ดีตะคบ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายวีรวุฒิ จิบจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงณัฏฐิดา สมเสนา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายธนากร พลจันทึก

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ กลำเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงศิริษา คำมะรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายธีรภัทร ซุยพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงศ์ใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงบุญฑริกา ลพสุนทร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๐๕
นายกิตติภณ จันทร์ล้อม

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ไวยทำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงเจนวดี แก้วเชียงทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายพรหมเทพ ชำนาญเวช

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายชญานนท์ มีชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายชยานันต์ ขจิตสุวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายธวัชชัย เครือแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายรัฐภูมิ ทวี

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงณิชา โยธา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๑๔
เด็กชายกิตติชัย มณีวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๑๕
นายพรพิพัฒน์ อินทรพิทักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายไตรจักร ส่วงเมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา บานแย้ม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๑๙
นางสาวรัตมณี ยาสี

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงปาริชาต เพ็ชรเมืองจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงสาวินี ชืนชาย

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๒๒
นางสาวดาวเรือง ดวงศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงสิริวรรณ ตาลเอียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายสุทธิภัทร มะลิวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๒๕
นายสหัสวรรษ ไชยรัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงนัฐนารี กินขุนทด

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๒๗
นายพรภิรมย์ ดีตะคบ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๒๘
นายสถาพร คำเพ็ชร

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๒๙
นางสาวสุกัญญา เอียมสะอาด

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๓๐
นายพรรธกร วรรณ์อุบล

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๓๑
นายกัมพล สุขแสงใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๓๒
นางสาวเฟ่องฟา นางวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๓๓
นางสาวอรอุมา มิตรจังหรีด

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๓๔
นายณรงค์ฤทธิ

์

ทองปาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๓๕
นางสาวดวงดาว ศรีกะชา

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๓๖
นายชินวุฒิ ทองอินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายเจนทิพย์ จินพละ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงศิรประภา ศรีกะชา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงอรพิมล เลิศรู้

๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงอรทัย คำเหลือ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงวชิรญา วอทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงศศิธร ชูใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงธิวาพร พิมูลชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงประกายดาว ตาชัง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงเมธินี สุจันทา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงวริศรา เบ็ญมาศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงรินลดา ประทุมวงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงปานัดดา ศิลทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ พันธ์แก่น

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงภัทรจิรา กองชิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงกานตจิตร สายพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงวรรณวิสา พันธ์แก่น

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงพัชรี พันธ์มะลี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ประเสริฐชาติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงเขมิกา วันทะวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงโสริญา ภัยวงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงชลธิชา เบ็ญมาส

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงจันทรา ปญญาคม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายณัฐพงษ์ พาลี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงอรทัย หอมจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายทักษิณ ภัยวงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายทิฐินันท์ แก้วมงคล

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงเจนจิรา เบ็ญมาศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงศิรินันท์ สีดา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงอรุณรัตน์ พันธ์มะลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงกนกพร สีสวย

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงรุ่งนภา ยวนเชย

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงอริสรา วะภา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายศุภณัฐ ผิวอ่อน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงพรรณพัชร ไชยวิเศษ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายกิตตินันท์ วะภา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายวิชัย นิลเพชร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงนิลประดับ วรจักร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงธิดาเทพ ยวนพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงชมพูนุช รุ้งแวง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายสุวภัท เถาว์มูล

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายสุพันธ์ ศรีลาคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุสาหะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงนารินทร์ ดาบส

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายศุภชัย อุสาหะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงวนิดา เสนาพรม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ลาวเมือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงสุพัตรา ลาวเมือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงปนัดดา ฤชา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายดนุสรณ์ สิงห์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงขนิษฐา สาลี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดอกดวง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงวรรณิภา ปนทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทนที

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงนริศรา วิงวัน

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญยิง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา บุญเลียง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงอรอนงค์ ทนที

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายภูวนาถ สำแดงภัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงอาภัสรา บุญคง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายเทพพิทักษ์ วิถี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายโชคชัย นรชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงกุลณัฐ ตัดสมัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายปฏิมากร ศรีจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายภานุเดช สิงห์สี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายสุทธิพร บรรลุสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายสุรินทร์ บรรลุสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงพาฤณี ศรีเสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงวิยะดา เพ็งแจ่ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทะเสน

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงเปรมวดี สุขเกษม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายธรณินทร์ แก้วภักดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นิยมวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๐๙
นางสาวรัชนี ศรีโสภา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๑๐
นางสาวศรสวรรค์ อินทร์พรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๑๑
นางสาวอรวรรณ สะดวก

๐๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงนุชจรินทร์ ลาลุน

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายพัชรพล มงคลเศรษฐกิจ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายพรเฉลิม จันทราชัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายศิริวิทย์ พุทธเคน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายกิตติพงศ์ ล้วนศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายรณพีร์ สุพอ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงปุณนิศา แก้วจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงทัศนีย์ แสงสกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงวิชญาพร พันธ์คำภา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงอรพรรณ แสวงดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายธันวา ปองดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายศุภโชค ผ่องใส

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายเชษฐ์ณัฐชา วันทา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงพิมพ์พิไล โพธิไพร

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงณิชกมล วารีหลัง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงอรัญญา ทรายทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายฤทธิชัย ถวิลไพร

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงละอองดาว เรืองศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงปรียานุช สีดาจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีดา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายวาคิม พิมภาวัตร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายดุลภากรณ์ ศรีโยมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายวัชระ โถทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงจิราพร ดีบัวภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงนิภาพร ชำนิวัตร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงศิริวรรณ ทาพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายสาธิต คำคูณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด วัดคำสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายจีรภาส เอมเอียม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายธีระพัฒน์ มณีพงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายภูสิน โมลาศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายรัฐภูมิ จิบจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายวีระชัย ผ่องจิตต์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายอมรเทพ แสวงพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงขนิษฐา ทองย่อน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงชิดชนก คชคีรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงรุ่งนภา แสงชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงษาลี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายอิชยา บัวแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

ปทราช
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายปญญพนต์ นามสุข

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายกิตติพงษ์ โสสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายธิติพล โลนงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายธีรพงศ์ วันทา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายอัษฎาวุฒิ มนไธสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ยินดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายวิชิตชัย ผิวนวน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายทัศไนย์ ใหญ่สูบ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายไชยวัฒน์ วันทา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายธนากร ดอนภูษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายธวัชชัย จอมเชือ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายสนทยา อำนวยโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายนันทวงค์ กองทวี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายสมพร กันไชยชาติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๖๕
นางสาวชลธิชา โสดา

๓๑/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๖๖
นางสาวศุภกัญญา ผาสุก

๑๐/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๖๗
นางสาววรณัน บุญสถิตย์

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๖๘
นางสาวปยธิดา อำภาพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงพรประภา ชมหอม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงสุวณี จันทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงจารุวรรณ วงค์ใหญ่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงปานระพี จันทา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงศุภาลักษ์ วงค์คำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงอริสา วันทา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงปกกิง

่

เต็มดวง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงปยพร วงษ์ใหญ่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงพรพรรณ เบิดสูง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยพรม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงภัคนันท์ ปทราช

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย ศิรินัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงศุภากร ทาคำมอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงนุชบา ดอนภูษา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงประนัฐดา มนตรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ครองยุติ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายธนภัทร ใจฉวะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงอภัสศร สายเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายภานุวัฒน์ นาทันตรึก

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๘๘
นางสาวศศิกัลยา ทองทิพย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงสุพรรณษา หอมดวง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๙๐
นายพินิจ จริตรัมย์

๑๙/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๙๑
นายวรวุธ บริบูรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๙๒
นายคงเดช เสนา

๒๘/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๙๓
นางสุภัทธา จริตรัมย์

๑๒/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๙๔
นางสาวณิชา น้อยคำพวง

๑๖/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงอัจฉรา อุณาสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงดวงนภา เหลาสิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงนภาพร สวัสดิพงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงสุธิดา มนตรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงสุพัตรา จันทา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงณัฐชานันท์ อำนวยโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายเกียรติยศ ชัยมงคล

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายอนุชิต จันทวะฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงวาสนา ชาญเชียว

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงมธุรดา ไชยสาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงสุมินตรา สายสิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายเบญจพล ทาเงิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายวีระพงษ์ ชาลี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงปญญาพร อินสวน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงเอวิตรา บุดดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายธีระวัฒน์ บรรเทา

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายเทียนชัย บุดดาโจม

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๑๒
นายภานุพงศ์ สีมาวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายปองพล สุขชาติ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงณัฐลดา จันทะคะมุด

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงปยพร บุญคำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายวัลลภ ก้านเกตุ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายกาญจนวัฒน์ สมภาวะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายสัตยา โคตทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายสมเจตน์ เตจ๊ะเทพ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายพัชรีภรณ์ เมียดสีนา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงสุภาพร ผิวผาย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศิริชัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงพิมพ์ลดา เกตขุนทด

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงอรณิชา บุญญาสุ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงนิรดา สีแดด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงอภิสรา บุดดา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายอนุวัฒน์ งอมสงัด

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายสิรภัทร ตุ้มคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายทีรักษ์

่

จันทรักษา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ทองสาย

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โคตตาแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายพีระพัฒน์ ภูบาล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายพัชรพล ทองดีนอก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงปานระพี ลำดับ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงอภิญญา พุ่มเจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงศราวดี แสนงาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงพรรณิภา พุทธิชนม์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงสุพิชญา พุทธิชนม์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงวนิดา ปรางค์ตะโก

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ คุมธง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายสรวิชญ์ แย้มสรวล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีปตเนตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงพานุวรรณ ชุมพลพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงธัญชนก พินิจมนตรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงพิยะดา ทานิสุทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงวนิดา สินนาพร้อม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงดวงกมล จันทรกิจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงสุชาดี วงศ์ศาโรจน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายเอกภูมิ เกษี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายญาณกร กิริยา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงอุรัสยา ดวงสา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ อาจสาลี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงกันติชา โสภาพ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงตุ๊ก ยังวัฒนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๙ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงเนตรทราย การัม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงวัชรินญา พัดแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสุภิญโญ เพ็ชรไพร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงนริศรา ลาวิล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงอนงค์นาถ ดำดิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายชัพวิชญ์ บุญศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายธนากร ไชยณรงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายปณณชัย คำโพธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายชัชชล คำวงศ์ษา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายศิริชัย สีสมาน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายอนุวัฒน์ มณีวงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงจิราพร ดีด่านค้อ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายอภิเดช โพธิสาร

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงพลอยหงศ์ จันทร์สมุทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงศศิภา เคารพ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปกกัณหะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายธีรทัศน์ ทองบาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายธีระศักดิ

์

พันธสีมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายชาตรี ศรีรักษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสุจิรา เถาวัลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงสุชัญญา เถาวัลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงลลิดา วงค์ดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงสุมณฑา พิมพ์เพชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วสะอาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงสาริณี วงค์คำแพง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงวิภาดา มะเดือ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงนำ้ฝน แสงวิชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายณัฐพล งาตา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายชาญชัย ภูครองตา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จุ้ยเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายวีรวัฒน์ อินทนิล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายยุทธชัย มะโนรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ แก้วคำหงส์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายปณโชค มะโนรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายธนพล แสงนาง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๐ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงโยวรัตน์ ทะนาชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายศราวุธ คุณสิงห์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ทะนาชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายปยพงษ์ ศรีจักร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงวรรญา สาบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายอาทิตย์ บุญแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายชิตดนัย รอดภัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายศัศชนันท์ แก้วสะอาด

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ประภา ใจดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายภาณพัช สาบุตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ชูเลิศ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายธีรเดช พลอาจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายนวพล เสาคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กว้างนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายณรงค์ชัย ทองออน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงยศนันท์ สุภีร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายนวฤทธิ

์

วงศ์งาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ หนองบัว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงนุชจิรา จันหอม

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงวันดี สุทธสน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงสุนันทา ถามนต์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ อุตรพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายพิชิตชัย คุณสาร

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายบุณยกร พันธ์งาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๑๔ เด็กหญิงฉัตรแพรวรรณ
สุโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงปยะธิดา สนิทชอบ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงสิริยากร คุณสิงห์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงสิริวิมล คุณสิงห์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงบวรรัตน์ ศรีสูญจีน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายวุฒิชัย อินตะนัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงชุติมาพร ชนะงาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงณัฐพร พานเงิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์อ่อน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงสมฤดี จุทานัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายธีรพัฒน์ ผาระสิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายระพีพัฒน์ ขันสุวรรณา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายวีระพงษ์ วันซวง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายศุภชัย ตะกรุดแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายอนันตชิน อุ่นอบ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายอธิคม จันทนาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ซาแพง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายอภิชาติ จันทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายนัธวัฒว์ อุรัศมี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายกิตติพงศ์ เมืองแสน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงรุ่งฤดี เศรษศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงสุพัตรา บูรณะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงเสาลักษณ์ นวนพา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงรัตติยา ชัยวิชา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายทศพร ศรีมูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายรามินทร์ ทรัพย์เจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงกนกวลัย จันทะพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงวิภาดา พิมพ์นนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงนันธิยา ไชยสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงพานทอง พิมพ์นนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขเพิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายไกรวิทย์ อาสนสุวรรณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายสมบูรณ์ กิงไธสง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงพิมพ์พิไล หวังสม

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงอภิสรา จันละบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายอรินทร์ชัย ภูกิงหิน

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงสุภานนท์ วงษ์คำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายธีระนันท์ พวงจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงปยะภรณ์ สุมาจิตร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สุทธสนธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ พุทธเสน

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายยงยุทธ ผมพันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ สอนศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันโท

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงอัญถวดี ผนึกทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๒ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ผมพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงรัฐดาวรรณ์ บุญยอ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงขนิษฐา ชลรินทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงนรีรัตน์ ช่างชัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงธวัลลักษณ์ ใยนุช

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงปยะดา ภักศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงสุตาภัทร มะเดือ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงชูติมา ขันเดช

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงนันทวดี ใยเพ็ง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงนิพัตรา คำใบ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงฐิติมา ภู่สุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายวัฒนา ฤกษ์อำนวยชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายสราวุธ สอนศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายสหรัฐ ยาวรัมย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายเอกชัย ปจฉิมา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงวิภาพร สังฆพงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงธิดา ล้อมวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงสุชาดา บัวพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายทองใบ แก้วบุตรดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายรัฐนันท์ นามวงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

นันทรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กองทรัพย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงละอองทิพย์ เเซ่เอียว

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงนิติญา คำศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายอุทัย วงธิราช

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงกาญจนา ศรีสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงเกศรา โสมสมบัติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงปภาดา คำมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงพรธิดา บุตรคาน

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงศิมาภรณ์ สว่างภพ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงศิรินทร์ญา สุเพ็ง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงโสภาวรรณ ศรีสิงห์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงอังคนาง รำประโคน

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงแพรวาห์ บุญจูง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงแพนแก้ว ศิริสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๓ / ๗๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๑๙๕
นายทองรักษ์ เลือนลอย

่

๐๙/๐๕/๒๕๐๕
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๙๖
นายวีระศักดิ

์

ศรีวิศร
๐๖/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๙๗
นายพรชัย เหลืองวรชาติกุล

๐๘/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๙๘
นายบุญเลิศ พลสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๑๙๙
นายประเสริฐศักดิ

์

ศรีบุรินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๐๐
นายเพชร คำพาคต

๑๔/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๐๑
นายประดิษฐ์ พารา

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๐๒
นายอัมรินทร์ จิบจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๐๓
นายเชิดชาย สนทยา

๐๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๐๔
นายพรเกษม สุขใสย์

๓๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๐๕
นายกิตติพงษ์ ญาติทอง

๐๙/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๐๖
นายพิทักษ์ ศรีระเริญ

๑๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๐๗
นายนรงค์ฤทธิ

์

ประจักจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๐๘
นายไพรัช พันธ์คำ

๑๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๐๙
นายยุทธชัย โภคพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๑๐
นายปรีชา บุญญาสุ

๑๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๑๑
นายสัมพันธ์ ช่วงไชย

๑๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๑๒
นายเอกลักษ์

เหล่าพงษ์ประเสริฐ ๒๐/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๑๓
นายวิทวัส หลักทอง

๐๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๑๔
นายยอดชาย แก้วลอย

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๑๕
นายเจษฎา นาคใหญ่

๑๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๑๖
นายประจักร ทำทวี

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๑๗
นายถาวร พรหมทา

๓๐/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๑๘
นายสมบูรณ์ วันอุบล

๐๘/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๑๙
นางสาวสุรินทร์ ไชยสุวรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ วัดระโยง  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงอริสรา ฝงนิล

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงเมธิตา กลางสาร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงวรรณนภา แสวงทรัพย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงสุณิสา สิทธิแพทย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงทราวดี ศักดิศรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงพัชรพร กุลสุวรรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงภัชราวรรณ จันทร์ธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๒๗ เด็กหญิงวรรณกาญจน์
ซึมทราย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงวิมลศิริ ศรีสะอาด

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๒๙
นายไกรวิทย์ โคตรวงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๔ / ๗๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายวรวิทย์ ปองกัน

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๓๑
นายสุริยะ ภาษี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๓๒
นางสาวจันทิมา จันทาทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๓๓
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทาทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๓๔
นางสาวรัชนก ภูมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๓๕
นางสาวอรอนงค์ แก้วศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๓๖
นายกฤษฎา วรรณทวี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงอัจจิมา ศรีไสย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงศิริมา บุตรวงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงจินตรา บุญสร้อย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงภริตา พุทธขันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงอรยา เงาศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงเทวิกา กงแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิลาเณร

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงศิริประภา วงศ์ประสาร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงอุทัยวรรณ พืนพรม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายจารุพงษ์ บัวแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายวรเมธ พิลา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายเจษฎา สุรวิทย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายเทวฤทธิ

์

กรีฑา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงจารุวรรณ พงษ์อ่อน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงณัฐพร สุรวิทย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ บัวหอม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงปรียา สายสุ้ย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ บัวลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงอรธิชา บุญทำมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงอัจฉรา อุดรพิมาย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายอภิสิทธ์ ทองแสน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงพิมพิศา ศรีทากุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงภัทรสุดา ประสงค์ศิลป

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงวชิราพรรณ คำมุงคุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงวรรณพร อินทะวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงวริยา ขันสัมฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงสุกัญญา สนคุ้ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๕ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงฐิติมา ไกรษี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงปญจรัตน์ วอทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ บัวหอม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายอัษฎาวุธ บุญรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงคณิตา ชุมวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงจุรีมาศ บุญเชิญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงอภิรมณ์ฤดี ผ่านพรม

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงศศิกานต์ อินศวร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงแสงนภา แก้วคำไสย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงอนิตยา พลศักดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงลลิตา ธรรมคุณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงอุทัยวรรณ ทองนาค

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายกฤติพงษ์ แสงสาย

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายจักรกฤษ พวงอินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายชยากร โคนัก

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงสุพิชญา ศรีละพล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายกรวิชญ์ บุรีวงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายจักรพรรดิ ยอดยาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายฐาปกรณ์ เอกศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายธีร์ธวัช ขันเขตต์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายอโนชา พงษ์สัจจา

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงเกวลิน พวงจำปา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงชลัลธร เชือทุม

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงณัฐชา พุฒพวง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงปณิชา ศรเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงปรียาทิพย์ ทิพย์รักษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงปยะมาภรณ์ กรวยสุวรรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แสนคุ้ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงภัทรธิดา เจริญรักษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงภัทรลดา คำเพราะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๙๕
นางสาวกรรณิการ์ บุญอาษา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คำศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงกิตติมา แสงคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๙๘
นางสาวชลลดาวรรณ พืนอินทร์

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๒๙๙
นางสาวภัทรศรี สร้อยสนธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เชือชม

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายพีรพงษ์ วรเลิศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๐๒
นางสาวจันทร์ยุลา เชาว์ดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๐๓
นางสาวจตุพร บัวหอม

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๐๔
นางสาวเจนจิรา ประสานสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๐๕
นางสาวบัณฑิตา บัวแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๐๖
นางสาวเวชนี พิมพ์การ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๐๗
นายนำโชค เจริญทรัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายปยะณัฐ พรมล้วน

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๐๙
นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๑๐
นายวราวุธ โพธิกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายอรรถชัย สีทน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๑๒
นางสาวกัณญาภัค จันทรส

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๑๓
นางสาวชนันดา นามี

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๑๔
นางสาวชุติมา เกษศิริ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๑๕
นางสาวณัฐชา จันทะสาร

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๑๖
นางสาวธนัญสินี พวงจำปา

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๑๗
นางสาวอนันยา เลือนลอย

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๑๘
นางสาวปยะรัตน์ ดัดถุยาวัตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๑๙
นางสาวกมลมาศ ทองศรีชุม

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๒๐
นางสาววรินทร บุญเหลือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๒๑
นายจตุพล พันธ์วิไล

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๒๒
นายธีรยุทธ พิมพร

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๒๓
นางสาวนัฐพงษ์ บุดดาหน

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๒๔
นายสรศักดิ

์

แดงอร่าม
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๒๕
นางสาวนราธิป แพงงา

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๒๖
นางสาวลลิตา สีดา

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๒๗
นายอภิศักดิ

์

เกษแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๒๘
นางสาวพัชรินทร์ แก้วมะณะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๒๙
นางสาวดารุณี สอนโคตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๓๐
นางสาวกรรณิการ์ สันติเวศม์

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๓๑
นางสาวดรุณี พลศักดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๓๒
นางสาวละอองดาว พลชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๓๓
นางสาวสุพัตรา สุวรรณพงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๓๔
นายฤทธิชัย

์

สารพัตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๗ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๓๓๕
นายวรเชษฐ์ ปองกัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๓๖
นางสาวกมลทิพย์ จันดาบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๓๗
นางสาวกมลวรรณ ปญญาวัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๓๘
นางสาวณัฎฐนิชา สุขหล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๓๙
นางสาวศศิธร ข้องนอก

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๔๐
นางสาวอริยา แสงกอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๔๑
นางสาวชลธิชา พร้อมพรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๔๒
นางสาวติยาภรณ์ เงาศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๔๓
นางสาวอภิญญา วงศ์ใหญ่

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๔๔
นายจักรพรรณ ศรีพิทักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๔๕
นายธนากร วราพุฒ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๔๖
นายรัฐพงศ์ สมวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๔๗
นางสาวจุฑามาศ คำตะนิตย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๔๘
นางสาวสุธีธิดา พืนพรม

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๔๙
นางสาวอภิภาวดี แสนวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๕๐
นายชนาธิป ลุนละบุตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๕๑
นายธนาพร คำเพราะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๕๒
นายศิษฐกะ วิไล

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๕๓
นางสาวณัฐธิดา สมปาน

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๕๔
นายธราดล ไชยพิมพ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๕๕
นายศุภชัย อ้นใจกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๕๖
นางสาวมลวิภา คำเพราะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๕๗
นางสาวสุวิมล เกษแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๕๘
นายกฤตพจน์ สายสิม

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๕๙
นายณัฐกิต เปลียนขุดทด

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๖๐
นางสาวศรารัตน์ แสงอรุณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๖๑
นางสาวสุจิตตรา สนคุ้ม

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๖๒
นายธีรภัทร สืบสิมมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๖๓
นางสาวณัฐธิดา พุทธวงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๖๔
นางสาวพัชนิดา ราษี

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๖๕
นางสาวสิริมา ปดชา

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๖๖
นายกฤษฎา แก้วลา

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๖๗
นางสาวเกวรินทร์ สายเสมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๖๘
นางสาวมณิสร สีวังใส

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๖๙
นางสาวเพ็ญนภา สะอาด

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๘ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๓๗๐
นางสาวบุญญารัตน์ โทชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงอริสรา ไพฑูรย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงอรทัย แสงเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ ทิพย์รักษา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงศิรินภา อุดสังข์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายกฤษกร มณีรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงชโลธร ทีคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงศศิธร โพธิราช

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงศุภรัตน์ พรมตา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงสุภาวิณี ดารุนิกร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงสาวิตรี ศรีเสริม

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงดารณีพร คำบาล

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงธนพร โง่นสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงอารี สุนสาย

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๘๔
นายธนาวุฒิ พันธ์งาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงจันจิรา บุญศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๘๖
นางสาวจิรานันท์ วงค์สิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๘๗
นางสาวชีวาวรรณ ลุนศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๘๘
นางสาวณัฏฐนิตา ขันธ์ชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๘๙
นางสาวณัฐธิดา สายที

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงทิราภรณ์ เกษหงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๙๑
นางสาวนิศรา ทองมาก

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๙๒
นางสาวนิชนันท์ พืนผา

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๙๓
นางสาวสุจิรา จันทวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๙๔
นางสาวอนันตยา พิจารณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๙๕
นางสาวอภิญญา ทำทวี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๙๖
นางสาวเอ็นดู ชาวตระการ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๙๗
นายชินวัตร อิมสะอาด

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๙๘
นางสาวจันทร์ฉาย มณีรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๓๙๙
นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงศิริจรรยา ทาทูล

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๐๑
นางสาวดารุณี บุญเชิญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๐๒
นางสาวทิพวรรณ จิกจีน

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๐๓
นางสาวศิริรัตน์ ทิพย์รักษา

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๐๔
นางสาวเสาวณีย์ สีวัน

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๙ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๔๐๕
นายชวนากร ภูภักดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๐๖
นายธีรวัฒน์ วงค์แสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๐๗
นายวุฒิศักดิ

์

แดนมืด
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๐๘
นางสาวทิพยากรณ์ ศรีสันต์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๐๙
นางสาวณัฐรัตน์ รอดภักดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๑๐
นายกฤษฎา พิลา

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๑๑
นายจักรพันธ์ พูลสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๑๒
นางสาวจิราภรณ์ แสงสิงห์

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๑๓
นางสาวเจษฎาพร พิลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๑๔
นางสาวชาลินี นามโนรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๑๕
นางสาวธนพร ชาติมนตรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๑๖
นางสาวปรียานันท์ สมภาวะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๑๗
นางสาวศิริกัลยา พิมพ์ปรุ

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๑๘
นางสาวสุมาลี ศรีบุรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๑๙
นางสาวอรัญญา แสนสวนจิตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๒๐
นางสาวชลดา สาลี

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๒๑
นางสาวฐิติมา อัมพรศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายณัฐชัย จันทร์เรือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงสุภาพร สุพรรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงสุวนันท์ ใยเม้า

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงฐิติมา ศรีรังศิลป

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงนิรชา ดารากรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงกาญจนาพร บุระกรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายชัยชนะ รินสาทร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงสุภาพร ไชยจันดา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายอานนท์ บุญทาทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายธราเทพ บุญทาทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงอรนิดา ดวงบุบผา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงสุภาพร ทองสุ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงดารารัตน์ สายสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงดุจญาดา เกตุพิมลเดชา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายจักรินทร์ แก้วพวง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายธีรเนศ เกิดเปยม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๐ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายพัทธพล สีภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สายโส

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงอาทิตยา โพธิขาว

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายสมพงษ์ สายคำภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายเกียรติชัย คำคลี

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาลี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ ทองงาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายภาคิน ทองงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายสมยศ ทองบุตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงชนิสรา พวงพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ กรศร

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงเฟองฟา ชาลี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงสายธาร พิมพ์เกษ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายศักดิธัช วิชาไพร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองงาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงพัชรา ไชยภักดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงพัชราพร ทองบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไชยภักดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงกัญจนาพร คำภาสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงอรัญญาณี ทองบุตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงปวีณา ใยชวด

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จุลแดง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ชินรัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงภัทรธิดา ฮุงหวน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายกิตติพงษ์ กิงผา

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายกิตติพันธ์ ธรรมสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายอติรุจ เงานอ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงพริริสา ผาอินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงวิภาวี โพธิงาม

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ ใจกว้าง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงศิริวรรณ นามนุ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายนันทิเดช แสวงพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองใย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายสมรักษ์ สีทองรัตน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายธนพล บุญใส

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายปรีชา ทาระ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายพิชญะ เชียงเงิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายณัฐภูมิ สังข์ขวาง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีจันฮด
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงกาญจนา นาทันริ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงณัฐธิดา พันธ์ชัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงวันนะภา เปรียมสติ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงธัญญาลักษ์ สมบัติวงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายศักรินทร์ จินโจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายณัฐพล คำสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายประวิทย์ ภูพวก

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงรุจิรดา ทองกำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงพรรณนิภา สิมณี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงปราณี แสงสาย

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงกรภิรมย์ ใสสะอาด

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นันทา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา ตุลาโมคข์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงศศิกานต์ จิรานุวัฒน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๙๔ เด็กหญิงเพ็ญพิชชาดา
สืบสิมมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงอรจิรา หงษ์อินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายอัครพงษ์ สายลาด

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงสมจิต กันยานี

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงสิรามล วงศ์แก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงกณิกา คำภากุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงคีตภัทร ทัดเทียม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงวิภาวินี สังขะพงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงจริยา บุญจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงวนิชชา ตามบุญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เลิศผล

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงสุนันทา สาระมู

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงอังคณา ยาหอม

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงศ์แก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงนุชนารถ ศิริจันดา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงมลฑิรา พอชาลี

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๒ / ๗๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แก้วใส

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๑๑
นางสาวนิรมล ยศศิริ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๑๒
นางสาวเพชราภรณ์ กระแสเทพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๑๓
นางสาวกานดา สายตัง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๑๔
นางสาวณันธนาภรณ์ ใจแจ้ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงสุทธิดา บุญรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงเจนิตา ระเวลี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายจารุเดช บุญรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๑๘
นางเนตรนภา ชินกฤติ

๑๐/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงรักษิตา จันทร์เขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงลลิตา บุตรดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงสรัลชนา หาญห้าว

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หาญห้าว

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงศศิประภา ดีแก

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงศศิวิมล สุดชอบ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๒๕
นางสาวศิริพร ทองปญญา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงอริสา ลาลุน

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๒๗
นางสาวเบญจวรรณ จอมคำสิงห์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ดาดวง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๒๙
นายตรัยรัตน์ พรหมคุณ

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๓๐
นายเมทิวา ห่วงสังข์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๓๑
นายโชคชัย บุญเย็น

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๓๒
นายวรท ตินทุกศิริ

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๓๓
นางสาวบัวแก้ว โสภากุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๓๔
นางสาวปาริฉัตร พรหมทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๓๕
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุตรศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๓๖
นายเกรียงไกร บุญปญญา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๓๗
นางสาวโศจิรัตน์ นามสุวอ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๓๘
นางสาวกิงดาว

่

วงษ์จอม
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๓๙
นางสาวสุภาวดี ดวงพรหม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๔๐
นางสาวมณีวรรณ ไชยพันนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๔๑
นางสาววันเพ็ญ จินาวัลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๔๒
นางสาวอารีญา แสนสุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงสุนิสา สมใจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงกนกวรรณ โทตันคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๓ / ๗๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายสุพจน์ เงินดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงนิราภร จาตูม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงพนิดา บุตรดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงระรินทิพย์ พร้อมญาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงสายฝน ประเสริฐ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงจิดาภา แก้วใสย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงจีรนุช ปูพบุญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงพรชิตา ทับทิม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงวรัทยา ยืนยง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนะวัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายธนกร บุญหวาน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงนันธิดา พงศ์พีระ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงชมพูนุช ทองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายวสันต์ หาญเหียม

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศุภเลิศ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงอนุศรา ราชภักดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ประหา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงเกษศิริ ชอบกล้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงวนิชยา ระม้าย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงบุหงา วงษ์มณีวรรณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายชัยวัฒน์ นาคชาติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๖๗
นางสาวสุทธิดา มันชาติ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายสุพจน์ กลมพันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ คณิต

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงจริยา วันสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๗๑
นางสาวจิรินภา ตัดโท

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๗๒
นางสาววโรชา ปญชาติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๗๓
นายสิทธิชัย ทนงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๗๔
นายศักดา กาญจนชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๗๕
นางสาวรัตติยาภรณ์ องอาจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๖๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงชนธิชา มูลธาร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายปยะชัย สุทนต์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงวัลลิภา แย้มทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๖๐/๒๕๗๙ นางสาวขวัญภิรมย์ ปสบาล ๐๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๘๐ นางสาวอรอนงค์ บุระเนตร ๑๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๘๑ นางสาวดนุลดา ก่อแก้ว ๑๔/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๘๒ นางสาวศิริวรรณ วิถี ๐๔/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๖๐/๒๕๘๓ เด็กหญิงกมลภรณ์ ขำมณี ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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