
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๖,๘๕๘ คน ขาดสอบ ๓,๓๗๙ คน คงสอบ ๓,๔๗๙ คน สอบได้ ๓,๒๙๖ คน สอบตก ๑๘๓ คน (๙๔.๗๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ดีพราหมณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกนกอร ไชยสมบัติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ อ่อนพะไล

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายกฤษฏา สาสังข์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายกิตติพงษ์ กรไกร

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกิตติยา ประจักษ์จิต

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงกีรัตยา อิมอ้วน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงกุลภา อรรคบุตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงขวัญจิรา ดวนสูง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายจตุพล วันจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายจักรกิจ นัยนิตย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายจักรี ศรีหะบุตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงจันทร์จิรา บรเพ็ญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงจันทิมา บุญมา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายจารึก คำคูณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายจิตรกร จิกหาญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงจุฑามาศ พรมภักดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ชาติมนตรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงชนิกานต์ กงศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงชลรัฐดา คันธะมาลา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายชูเดช ขำรัมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายณภัทร มณีจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงณัฐกมล มณฑาทิพย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงณัฐฐิชา มาระสา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงณัฐณิชา สุนิพัฒน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงณัฐติชา ขัติยวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายณัฐพล บุญสูง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงณัฐมน แก้วโค

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายณัฐวร เอกวงษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ นรนารถ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พงษ์วัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ลาขวา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงดวงกมล มัชฌิมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายต้นนำ สุขสงวน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงทรงสกุล สืบสิงห์คาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงทัศชรีย์ บุญนำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายทินกร งามศัพท์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายธนกร ดวนใหญ่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายธนกฤต บุญเรียน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงธนพร สีหะวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายธนพล จันสำรวม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายธนวันต์ ขุนจำนงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายธนวิชญ์ ไตรศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายธนศักดิ

์

จารศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงธนิตา สังข์ภักดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงธวัลพร เจือทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายธีรภัทร คำหอม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายธีรภัทร ทุมสิงห์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วการไร่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายธีระวัช ชินวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

ขินทะรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายธีระศักดิ

์

เหลาแค
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงนัทฌา ศิลาวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายนัทวุธ สุวรรณเปยม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ ศิริจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ กงกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงนุชนาถ ปราบภัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายบุญเสริม จันทร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายปกปอง ทองสาย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงปรมาภรณ์ วศินไพบูลย์วงศ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงประภาส ประถมภาส

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายประวีร์ผล เดชหาร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายปรัชญา ภูมิสถาน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงปรางศิรีย์ ปนธานี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายปรีชา วงศ์ทะเล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงปล้องขวัญ สาหร่าย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงปาณิศา อันชม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงปาริชาติ สรสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงปาริชาติ เคนโสภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายปยพนธ์ สาธุการ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงพัชรี ทองสุทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงพิชญา แย้มเกษร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงพิมใจ ช่างเกวียน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงพุฒิพงศ์ เรียงสันเทียะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ เสาเวียง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงภัทรรัตน์ ภาษี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงภานุชนาถ แพงยา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงมนสิการ ศรีสุรักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายมนัส วรสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงมัณธิญา สาระกิจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายมิติ ใจแจ้ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายยศนนท์ สมอ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีบรรจง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายรัชชานนท์ มณีวัน

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายรัชชานนท์ เจียมสกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงรัชรีพร ไทยปอม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายรัฐพงษ์ สมวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงรัตนรัตน์ โพธิขาว

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงรุ่งรวี คำโสภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายฤทธิเดช ศรีโวหะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายวรพงษ์ เพ็ชรลำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงวรรณิภา กินนารี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายวินัย เกษร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายวิศวกร กองศิริ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายวีรวัฒน์ กันศัตรู

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายวีระชัย เอือเกียรติกำจร

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงศศิกานต์ วงศ์ทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงศศิวิมน เฉลิมบุญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายศักดิชัย

์

นามวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงศิรินยา ขันคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายศิวะเทพ กรวยสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายศุภกร ไกรรักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงศุราณี เสาร์วงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงสวนีย์ ชาติสีหราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงสิญากร สิทธิพร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายสิทธิโชค จันทร์สุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายสิริพงศ์ เสาเวียง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงสิริมาส พวงพลอย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายสุกัญญา บานเย็น

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุพิชนภา สุริโย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงสุรศรี หารโสภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

หารโสภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายหาญณรงค์ กิงงิว

่ ้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงอภิชาติ ศรีมงคล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงอภิญญา วงค์คำจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงอภิญญา วิถี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงอภิญญา เพียบุญมาก

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายอภินันท์ แก้วสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายอภิวัฒน์ เทพตาแสง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงอภิษฎา อารีเอือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงอมิตา นามวงค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงอรชา ฟุกกะรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงอรทิพย์ สุทำแปง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายอรรถภูมิ บุรณะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงอริสรา แสงไข

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายอัครพล กลินประทุม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายอาทิตย์ บุรณะพล

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงอารยา จันทร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ดวนใหญ่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ ศิรินัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงเกษริยา ศรีหนารถ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงเกษแก้ว เพชรินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงเนตรติยา ศรีปตเนตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ก้านเหลือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ วรอรรถ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายเมฆา รอดอยู่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายเอกภพ สุวรรณดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงไขนภา อานนท์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายไชยวัฒน์ ชัยชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายกฤษฎา โพธิขาว

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงกัญญา แก้วจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงกาญจนฉัตร สมศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงกาญจนา คิมหันต์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงกานติมา สวนหมาก

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายคุณากร มาตรา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา เรืองเดช

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ทาวงค์ษา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ศิลาภักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงจิรัชญา ทองพา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงจิราภา จำปาแสง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงจีระนันท์ เปลืองปราชญ์

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายจุลจิตร์ ทิลมาศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงชนิกา แก้วลอย

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงชไมพร สรรพสาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายฐิติพงศ์ ใจมัน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ กาญจนมงคล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายณัฎฐชา เทนโสภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายณัฐพงษ์ โคตรวงศ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายณัฐพล เกษี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายณัฐิวุฒิ เสียงประโคน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงณิชนันทน์ แทนรินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์

สุนันท์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายธนบดี ดาวศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายธรณินทร์ ศรีเกษ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายธรรธร ธรรมวงค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงธันวา ธุระการ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายธันวา บุ้งทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๖๙
นายธิติธรณ์ แสงสุด

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายธีรภัทร จันปุม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

วิเศษชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายธีระชัย แจ้งสว่าง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงธีรารัตน์ โกกะพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายธีรเดช เทพวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงนันธิดา เคนแคน

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงนิจภรณ์ งามรอด

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงนิตติยา มาศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงบัณฑิตา อำชีลอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายบุญยกร เเสงจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายประวิตร หวังกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายปริญญา เศวียงวาศ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงปยมาส สุมานัส

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายปใหม่ เสมศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ ศิริพรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายพงศธร พรมสิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงพิยดา ลาดบาศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงภัทรกุล บุญมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายภัทรพงศ์ จันทะเสน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงภัทรสุดา ผ่องราษี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายภาคิน ศิริกุลวิวัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายภาณุพงศ์ สอนผา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์เพ็ญศิริ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายภุชงค์ พุทธลอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงภูริชญา อินเขียว

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ปดถา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงมัลลิกา โตสันเทียะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายรชานนท์ คำเบ้า

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงรัญชิดา สุขจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงวริศรา จาระศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงวัฒนากรณ์ วงค์ละคร

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงวิชุดา แปลงตัว

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายศิริชัย ปสสาสุ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงศิริลักษ์ อภัยศิลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายศิวกร พรหมประดิษฐ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายศุภกิจ บุญชัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายศุภชัย รักษาศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงสายสวรรค์ ดวนใหญ่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายสิทธิโชค บัวอ่อน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสิริโสภา บุญบุบผา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงสุนิสา รมพลงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายสุริศักดิ

์

ผลบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายสุวิท เขียวอ่อน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายอนิรุธ ยิงยังแมน

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายอภิศักดิ

์

จันดาปราบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงอรทัย วันตะโคตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงอรวรรณ วิชิตพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายอัมรินทร์ ผลารักษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายอิศรา บุญสมศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายเจริญศักดิ

์

เผือแผ่

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายเจษฏินทร์ ผงทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายเสกสรรค์ ชืนตา

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ เสนาะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายฐาปนพงศ์ ทองต้นวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายณรงศักดิ

์

รัตนวัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายณัฐนันท์ กระสันต์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ โสดาวาป

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายตติพงศ์ เตจ๊ะวลิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงถนัฏฐา ประจักร์จิตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

ฤทธิบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงทิพยสุดา คำสอน

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๓๑
นายธนกร กระโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงธีรภัทร โพธินา

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงปยะพร เหล่าดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงพรชิตา พลดงนอก

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายพรพิษณุ พิมเกษ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายมินธฎา จูมทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายยุคลธร กาฬสินธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ทนุพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายวรานนท์ วรสุทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุธาติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายศุภวัฒน์ ยอดทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายสุบิน แขชัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงสุพรรษา วงค์ยาโน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงสุภานัน สีทาบุตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายสุรสีห์ เดชหาร

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายอนุชา เปรืองปราช

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงอภัสชา กาลเมฆ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายอภิสิทธ์

ิ

แฦงฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงอรพิน ชัยบัวรินทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงเฉลิมรัตน์ เขียวอ่อน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงจีรานันท์ เพียบุญมาก

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงฐิติวรดา วงค์สุโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๕๓
นางสาวณัฏฐณิชา โพธิสาร

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงณัฐนิดา ผาสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายนพรัตน์ ชารีวัน

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๕๖
นายประกายเพชร มารทัศน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๕๗
นางสาวศุภิสรา สุภาพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายสหรัฐ ทางชอบ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์โท

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงสุภัสสรา พรมเจดีย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายอภิวัชร์ กิงแก้ว

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายอรรณพ นาคเสน

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายอรัญ หาญพังงู

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงอลิษา หาญศึก

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๖๕
นายกรชัย อินทรปพงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๖๖
นายคุณัช จำปา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๖๗
นางสาวจันทร์จิรา แก้วคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๖๘
นายจิรโรจน์ บรรลุ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๖๙
นางสาวญาสุมินทร์ มีกันยา

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๒๗๐
นายฐิติพงศ์ รวมทองหลาง

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๗๑
นางสาวฐิติมา วงค์ชมภู

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๗๒
นางสาวณัฎฐณิดา กิตติชัยมงคล

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๗๓
นางสาวณัฐธิดา ทองสุวรรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๗๔
นายณัฐนันท์ จันทะชำนิ

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๗๕
นายณัฐพงศ์ บุญตา

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๗๖
นายตะวัน รินทระ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๗๗
นางสาวทัศศรัญญา บุญส่ง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๗๘
นายธนโชติ ธรรมสัตย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๗๙
นายธวัชชัย สุภาพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๘๐
นางสาวนภาภรณ์ บุญพามา

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๘๑
นางสาวนฤมล ไชยมัน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๘๒
นางสาวนิตยา จันทร์เพ็ง

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๘๓
นางสาวปรีญากร แดงสันเทียะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๘๔
นางสาวปวีณา โสภา

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๘๕
นางสาวปยธิดา โพธิศรีสุข

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๘๖
นางสาวปยาภัสร์ ก่อมขุนทด

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๘๗
นายพงศ์ศิริ บุญผง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๘๘
นางสาวภัทรพร มุ่งจูงกลาง

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๘๙
นางสาวรัชนีกรณ์ จอมใส

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๙๐
นางสาวรัฐธิญา ศิริธร

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๙๑
นางสาวรัตนภรณ์ สายหล้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๙๒
นายรุ่งอรุณ สีสลับ

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๙๓
นายละมัย แจ่มแจ้ง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๙๔
นางสาวลักขณา อนุพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๙๕
นายวรวัฒน์ สีม่วงงาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๙๖
นายวราวุธ ญาติศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๙๗
นางสาววัชราพร ทองไส

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๙๘
นายวันเฉลิม แก้วโค

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๒๙๙
นางสาววิชุดา ตาลจำลอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๐๐
นางสาวศตนันท์ มักสัน

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๐๑
นางสาวศิริขวัญ บุญก้อน

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๐๒
นางสาวสรนันท์ จุมพงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๐๓
นายสิทธิ เหลาทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๐๔
นางสาวสิริยากร ศิริผล

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๓๐๕
นางสาวสุดาภรณ์ ศรีเลิศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๐๖
นางสาวสุดารัตน์ ภูมิคอนสาร

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๐๗
นางสาวสุภาพร โคตรวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๐๘
นายสุระชัย สมใจหวัง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๐๙
นางสาวสโรชา สุขสมยา

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๑๐
นางสาวอนงค์ ปูตะเลด

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๑๑
นางสาวอนัญญา เวชภัณฑ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๑๒
นายอภิวัฒน์ จันดา

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๑๓
นายอิทธิพัทธ์ วงศ์มหา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๑๔
นายเกษณีวรรณ นามเกษ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๑๕
นายโสภณ ศรีพูล

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๑๖
นางสาวกนกพร จันทพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๑๗
นางสาวกมลวรรณ สังขะพงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๑๘
นางสาวกาญจนา โสรส

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๑๙
นายกิตติพันธ์ กาละเมฆ

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๒๐
นางสาวกิริณี ธรรมศิริ

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๒๑
นายคมกริช วายะบัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๒๒
นางสาวคุณัญญา ผ่องราษี

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๒๓
นางสาวจณิสตา วงษ์พินิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๒๔
นายจักรกฤษณ์ แก้วคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๒๕
นายจันทจิต ประชาราษฎร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๒๖
นายจีรพันธ์ ไชยสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๒๗
นายณัฐกิตติ

์

นนทะศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๒๘
นายณัฐสิทธิ

์

ดอกมะเดือ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๒๙
นายธราเทพ บุญมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๓๐
นายปยะวัฒน์ แสนทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๓๑
นางสาวพนิดา ศิรินัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๓๒
นางสาวพรรณทอง เข็มละทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๓๓
นางสาวพิมพ์ชนก นามเกษ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๓๔
นางสาวมณีรัตน์ จันทร์สมุทร

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๓๕
นางสาวมธุรส ผัดศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๓๖
นางสาวจิราวรรณ หมืนละม้าย

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๓๗
นางสาวรุ่งทิวา สีลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๓๘
นายวิทวัส ศรีษะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๓๙
นางสาววิไลพร พรมประดิษฐ

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๓๔๐
นางสาวศศิประภา บุญเคล้า

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๔๑
นางสาวศิริวรรณ สุขจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๔๒
นางสาวศิษฎาภา มะโนธรรม

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๔๓
นางสาวสกุลตลา ศรีหนองหว้า

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๔๔
นายสมศักดิ

์

ศิรินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๔๕
นายสรามิล หินเงิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๔๖
นายสหสวรรษ เผือแผ่

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๔๗
นางสาวสุนิสา นมัสการ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๔๘
นายอนุพันธุ์ สำแดงภัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๔๙
นายอนุสรณ์ มงคลแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๕๐
นายอรรถพงษ์ แพงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๕๑
นายอัจฉริยะ อินธิเดช

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๕๒
นางสาวเครือวัลย์ โยธิการ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๕๓
นางสาวกนิษฐา วรงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๕๔
นางสาวกมลรัตน์ แสวงสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๕๕
นางสาวกอบกุล วงศ์สุวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๕๖
นางสาวกัญญารัตน์ พันธพัฒน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๕๗
นายกิตติศักดิ

์

จิตรโชติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๕๘
นายคมกฤษ มาระเนตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๕๙
นางสาวจุฑาทิพย์ ลุมาศ

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๖๐
นายณัฐวุฒิ ช้างโต

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๖๑
นางสาวทิพวรรณ แสงทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๖๒
นางสาวทิพากร หาญสุรินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๖๓
นางสาวธัญญารัตน์ เดชบุรัมย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๖๔
นางสาวธันย์ชนก โสดแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๖๕
นางสาวธารารัตน์ สมอารางค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๖๖
นายธีรยุทธ ขันติวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๖๗
นายธีระพงษ์ พิมพา

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๖๘
นางสาวนิตยา เคนแคน

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๖๙
นายบังอร บัวจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๗๐
นางสาวปภาวดี ส่งสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๗๑ นางสาวประกายกานต์
สืบสำราญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๗๒
นางสาวปาริฉัตร สมเจตนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๗๓
นายพสิษฐ์ นินศิลา

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๗๔
นางสาวพิธุดนยา โคจร

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๓๗๕
นางสาวพุทธรักษา รักชาติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๗๖
นายภาณุวิชญ์ แซ่เล้า

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๗๗
นางสาวมณี เพชรวงศร

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๗๘
นางสาวมะปราง ฝงนิล

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๗๙
นางสาวรัตยา ชนาปติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๘๐
นางสาววาสนา ขันทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๘๑
นางสาวศราพร สุภราช

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๘๒
นายศุภชัย คำศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๘๓
นางสาวสุชาวดี บุญคำจุน

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๘๔
นางสาวสุภากร ขันชนะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๘๕
นายสุรีพร ไค่นุ่นโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๘๖
นายอธิวัฒน์ ขันคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๘๗
นายอภิวัฒน์ กาละพัฒน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๘๘
นายอภิเดช นวลปา

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๘๙
นายอรรถชัย ศิริจันดา

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๙๐
นางสาวอรวรรณ ธรรมคุณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๙๑
นายอังคพล เภาแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๙๒
นางสาวอันลดา สุธาตุ

๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๙๓
นายอัษฎาวุธ รักษาศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๙๔
นางสาวเจจิรา พันธ์ทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๙๕
นางสาวเนตรนภา อนุสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๙๖
นางสาวเบญจรัตน์ อินทรีย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๙๗
นางสาวเย็นฤดี สุพรรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๙๘ นางสาวแอน (กนกรัตน์)

จันทรวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายกิติพงษ์ มานทัศน์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงธฤษวรรณ มณีโชติ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายธีรภัทร เสนจันตะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายนพคุณ จันทพิมพ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงนัดดา บุปผาเผ่า

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายนำชัย แสงเพ็ง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายนำโชค แสงเพ็ง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงนิภาพร นนทะพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงนิภารัตน์ วงศ์เสนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายประสิทฐิชัย คนกหงษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงปรารถนา ขันถม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงพรนภา จันสมุทร

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายภูมิรพี ใจดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายมงคล พลเดชา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงรักษิณา อินตพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายวรวุฒิ งามมีสี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายวรายุทธ แสงจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายศักดิชัย

์

สิมมา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงศิริประภา โคตะระ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายศิริแก้ว จำปาทิตย์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายสราวุธ สายหอม

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงอภิสรา จันมณี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายทักษ์ดนัย วงศ์วิลาศ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายนิธิกร บุบผาเผ่า

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายธีรพล ผิวหอม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายภานุพงษ์ สิทธิรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา พรมประดิษฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปานวง วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร อำพันสกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงกัลย์ธิดา การศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงชญานิศ นามโคตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงชนาพร เกษี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายชัยเกียรติ ทัศนภักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายณัตภูมิ อุปมัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายตฤณภัทร แผ่นทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายธนดล นามปญญา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายธนากร นามวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

แอมโอด

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายนักรบ แสงสกุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงนิลาวัณย์ สมพงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายบุญเพ็ง พงษ์สุระ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

พิมศร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงพัชรนันท์ เพ็ญพันธ์นาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงพิชญา โคตะระ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงวรรณวิษา โพธิอุดม

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงวิญาภรณ์ โกศล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายวุฒติกร สุชาอรรถ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓ / ๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงศิรพันธ์ พลขันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายสรณ์สิริ บุญช่วย

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงออมสิน คำคะเน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายเสณติภูมิ จังอินทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายกฤษฏา มะลิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงกัญจนาพร สุธาอรรถ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เทพวงค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายมงคลชัย พันมะลี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงสุทธิสา จันทรา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปานาดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายอนุวัฒน์ สกุลพงค์

๒๘/๐๒/๒๕๕๕

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กิงบุตรโคตร

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายไชยวัฒน์ เงินดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายคณิศร คำมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงบัว ชาวใต้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงปาริชาต จำปาพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายวัชระพล พะคะยะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายศิรภพ มังคะการ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงกาญจนา วันแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงชลันดา อุปมัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายธนวัฒน์ วรโยธา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายบารมี ศรีทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงมยุรินทร์ สิงหชาติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายสรวิทญ์ ทองพา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายเดชาวัต เส้นคราม

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงทิพย์อักษร พวงยอด

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายมนตรี ชัยโคตร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงอภิณญา ศรีทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงชลลดา นาคำรอด

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงชลิดา โพธิอุดม

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายธวัชชัย กระสังข์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงนรียา คิดรัมย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงปนัดดา นามวงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงรุ่งนภา กาทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายวรชาติ จูมครอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงวิจิตตรา โลมาศ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ อานนท์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา กิงบุตรโคตร

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายกชกร หอมหวล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงกุลกัลยา ประเสริฐชาติ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงจรรยพร องอาจ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงชญานี วงษ์เอียม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายชนินทร แดงทองดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายชวีศักดิ

์

ธรรมพร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายณัฐพงษ์ คมมน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงณิชกุล ยอดอานนท์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงธนพร สมนึก

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายธีรภัทร พงอุทธา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายนะโม ธรรมพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงนิสิตา วันทอง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายบารมี พันธ์ศิริ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงปราณี พิชัยการ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงภูษณาภรณ์ พงษ์ธนู

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงรัชฎา คำแหงนาค

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายวรศักดิ

์

ตาอุดม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงวิรัญตรา ท้องที

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายสมโชค ดาบุดดี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ต้นพิมพ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงอภิชญา ธรรมพร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายอัครพล บุญธรรม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงเกตน์นิภา จันทร์สด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงเขมมิกา บุรินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายเฟรดดี

้

เกรียร์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายโชคชัย ต้นพิมพ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงจันนิภา ธรรมพร

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คมมน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เอมโอด
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงสุมินตรา ดอกสร้อย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ตาอุดม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายมนตรี ซัวเซ่งอิว

่ ้

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายวัฒนชาติ ยาชาติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงวิมลภา โยมมา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงอทิตยา เอมโอด

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๒๐ เด็กหญิงอภิญญาภรม์
เกษฉัตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายเกียรติพงษ์ ขันวงศ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายเทวัญ จันมณี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงณัฐพิมล วงศางาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายพรโชค กันตรง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายรุ่งเรือง มีมนต์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงวันเพ็ญ ดอกสร้อย

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายศิริโรจน์ คำจันลาด

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายจักรวาล จุลนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายธีรภัทธ์ โฉมงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายพงศธร เกษฉัตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงรุ้งระวี ธรรมพร

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายวทัญู ใจสว่าง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายเกรียงไกร ดาบุดดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงรัชฎากรณ์ ธรรมพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายอดุล วงค์ขันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตราว วัดปาบ้านกลาง  

ศก ๖๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงกาญจนา อัมภรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายธนภัทร ทองสุข

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายธีรภัทร บัวแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ยาเคน

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายรักชาติ บุญเพิม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงศิลามณี เติบโต

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายสกุล ยศศิริ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายสิทธินนท์ ศรีนวน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายอนุชิต แสนอินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ แม่นทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายจักรพงศ์ พัฒนวงศ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายชาญฉลาด กุลบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจักจัน

่

วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงชุติมา แก้วพวง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๔๙ เด็กหญิงดารินทร์ทิพย์
สัมฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายธวัชชัย ไชยโคตร

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ประชาราษฎร์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายนุพะกูลกิจ ไชยโคตร

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายปวีณวัช กาลเมฆ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายปารเมศ สิทธิตา

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายพีรดนย์ พละศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายพีรวิทย์ พละศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายภัทรพล วงษ์แก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายภูวดล ศรีนอคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงรัมภาพรรณ คำทวี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายวรรณภูมิ น่าชม

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงสายไหม มะริยา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงสิริกร เบ้าคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุภลักษณ์ รุ่งแสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายอธิป มะริยา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายอภินัทธ์ ระหาญ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงอรชร อุ่นเรือน

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายจิรศักดิ

์

แสงสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงปนัดดา สุพิษ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงพรนภา แก้วพิทักษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายภณ สุนสาย

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงรัชนันท์ สิริรัตนโยไท

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายศรายุทธ กันเทพา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายอธิชาติ ไชยโฆษ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงจันทมณี วงค์ภักดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงณัฐพร ผาสีดา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายนรินทร์ ไกยวัดย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงพิมพเพ็ญ หลักคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ วัดปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๗๘
นางต้อย สินศิริ

๒๐/๐๙/๒๕๐๔
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๗๙
นายธวัชชัย แสงน้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๘๐
นายกริชทอง สมรัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๘๑
นายคมสันต์ แก่นเกษ

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๘๒
นางสาวจรีรัตน์ คำนึก

๐๖/๐๔/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๘๓
นายจักรพรรดิ

์

ผลสอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๘๔
นายจิตธนา ศรีนามเกียรติ

๓๐/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๕๘๕
นางสาวจิราพร ศรีมงคล

๐๒/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๘๖
นายจิรายุ อาจศรี

๐๗/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๘๗
นายชาตรี มีคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๘๘
นายชำนาญ ขำทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๘๙
นายณรงค์ศร สุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๙๐
นายณฤกษ์ จิตรโสม

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๙๑
นายณัฐพล ดีอก

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๙๒
นายณัฐวุฒิ ผิวอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๙๓
นายณัฐสิทธิ

์

ประชุมวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๙๔
นายดนุชา ไชยเลิศ

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๙๕
นายดำรงวิชัย ทองอินทร์

๒๐/๐๒/๒๕๓๐
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๙๖
นายตรัยสิทธิ

์

พิมเสน
๒๖/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๙๗
นายทศพล วรรณทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๙๘
นายธนพล อารมณ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๕๙๙
นางสาวธันย์ชนก นาจำปา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๐๐
นายธันวา วรรณทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๐๑
นายธเนศ คมไสย

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๐๒
นางสาวนวลฉวี พิษพงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๐๓
นางสาวบัวลอง ไชยแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๐๔
นายปฏิมา หมืนแสวง

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๐๕
นางสาวประณิตา ทินวงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๐๖
นายปรีชา สินศิริ

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๐๗
นางสาวปวีณา แก้วโมกข์

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๐๘
นายปยพนธ์ อบคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๐
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๐๙
นายปุณณเดช ูฉายวีรวุฒิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๑๐
นายพงษ์ศักดิ

์

ดวงจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๓๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๑๑
นายพนพนา อุลปาทร

๒๓/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๑๒
นายพนาพร ชูคำ

๐๕/๐๘/๒๕๑๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๑๓
นางสาวพรทิพย์ อรุณโรจน์

๑๖/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๑๔
นายพัฒนพงษ์ รัตพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๑๕
นายพิจิตร ศรีลาชัย

๒๑/๑๐/๒๕๐๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๑๖
นางพิศมัย เพ็ชรรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๑๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๑๗
นายพีรชัย วรรณทอง

๐๕/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๑๘
นายภูรี สินศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๑๙
นายมิตรลักษ์ หงษ์คำ

๑๖/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๖๒๐
นายยงยุทธ วงษ์พิทักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๒๑
นายวรพล สุริยะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๒๒
นายวรวุฒิ อยู่เล็ก

๐๙/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๒๓
นายวราวุฒิ วงษ์คงคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๒๔
นางสาววันณา ไชยยา

๐๙/๐๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๒๕
นายวิชัย แก่นเกษ

๐๖/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๒๖
นางสาววิวันทนาพร แวววงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๒๗
นายวีรวัฒน์ เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๒๘
นายศรศรี ศรีระเริญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๒๙
นายศราวุธ การพัฒน์

๓๐/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๓๐
นายศุภกิจ จันทรวิจิตร

๓๑/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๓๑
นายสมชาย สุระสาร

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๓๒
นายสมพร เสน่หา

๐๓/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๓๓
นายสมาน เรืองคำ

๑๐/๐๔/๒๕๑๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๓๔
นายสาคร จงใจ

๓๑/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๓๕
นายสิทธิพล คงคะชาติ

๑๗/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๓๖
นายสืบพงษ์ แก้วธรรม

๒๗/๐๙/๒๕๓๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๓๗
นายสุธี เนียมจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๓๘
นางสาวสุนิศา พรมพินิจ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๓๙
นายสุพล สีนิล

๑๗/๑๐/๒๕๐๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๔๐
นายสุรศักดิ

์

ไชยทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๔๑
นางสาวสุรีพร เพ็ชรรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๔๒
นายสุเมธ สุพรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๔๓
นายอธิชาติ บุญเติม

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๔๔
นายอัคพล นามวงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๔๕
นายอาณัติ อามาตย์มนตรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๔๖
นายอำพร โพธิกระสังข์

์

๑๒/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๔๗
นายอุดม บุญธรรม

๐๖/๐๕/๒๕๒๕

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๔๘
นายอุเทน นำหวาน

๓๐/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๔๙
นายเดชาธร จุนฬา

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๕๐
นางเพ็ญพัด งอนสวรรค์

๑๖/๐๙/๒๕๒๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๕๑
นายเมืองไพร บังคม

๑๒/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๕๒
นายเอกสิทธิ

์

สินศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๕๓
นายเอก สังข์บัวแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๕๔
นายเอกชัย ศรีมงคล

๐๑/๐๗/๒๕๔๐
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๖๕๕
นายกรกฎ พงษ์วัน

๑๖/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๕๖
นายกังวาล เก่งมนตรี

๐๑/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๕๗
นายคนึง จันทะสน

๒๙/๐๙/๒๕๒๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๕๘
นายคุณวุฒิ คำโท

๒๑/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๕๙
นายจักรพันธ์ นวลหงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๖๐
นายจำนงค์ สิงคร

๐๕/๐๒/๒๕๐๔
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๖๑
นางจิรัชยา บุญทอง

๒๗/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๖๒
นายจิรายุ ไชยสุวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๐
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๖๓
นายชัยศิริ มนตรีวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๐
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๖๔
นายณัฐวุฒิ พงษ์วัน

๐๗/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๖๕
นางดารุณี มนทอง

๑๓/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๖๖
นายตรี ภักดี

๑๒/๐๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๖๗
นายทรงพล ศิริจันดา

๐๔/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๖๘
นางทวีรัตน์ อุดมครบ

๐๒/๑๐/๒๕๑๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๖๙
นายทวีศักดิ

์

วรรณทอง
๐๙/๐๖/๒๕๓๖

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๗๐
นายธนพล กองแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๗๑
นายธนากร บุตมี

๐๑/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๗๒
นายธวัฒชัย นาควิจิตร

๐๒/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๗๓
นายธัญนพ กลีบลำดวน

๐๙/๐๕/๒๕๔๐
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๗๔
นางนงลักษณ์ ศรีระเริญ

๑๑/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๗๕
นายนาสงค์ พันแก่น

๒๘/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๗๖
นายบัญชา กุลเกษ

๒๕/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๗๗
นางสาวบัวแก้ว มานะจัตุรัส

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๗๘
นางบัวแก้ว ในทอง

๒๐/๐๘/๒๕๑๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๗๙
นายบุญส่ง ไชยคง

๐๖/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๘๐
นางสาวประภัสสร พิมูลชาติ

๑๕/๐๖/๒๕๒๕

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๘๑
นายประยูร สุดสังข์

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๘๒
นายปานชัย ทองสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๐
กศน.อำเภอขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๘๓
นายปติศักดิ

์

โพธิใบ

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๘๔
นายพงศธร เทพวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๘๕
นายพัชร สายจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๘๖
นายพิชิตชัย จันทร์เปรียง

๑๒/๐๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๘๗
นายพีรพงษ์ ขยันวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๘๘
นายภูรินทร์ บุญเยียม

่

๑๔/๐๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๘๙
นายรักชัย บังคม

๐๓/๐๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๖๙๐
นายรัตนชัย มะโนรา

๒๓/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๙๑
นายฤทธิชัย เรืองคำ

๐๖/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๙๒
นายวงศธร ดุษฎีเวทกุล

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๙๓
นายวรวุฒิ จิตโสม

๐๑/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๙๔
นายวสันต์ คุ้มครอง

๐๖/๐๖/๒๕๓๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๙๕
นายวัลลภ วรรณทอง

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๙๖
นายวิชัย โสมสัย

๐๖/๑๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๙๗
นายวิษณุ พานจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๙๘
นายวีระ วงษ์พินิจ

๑๕/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๖๙๙
นายวุฒิชัย ตาอุดม

๐๓/๐๗/๒๕๒๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๐๐
นายศรัทธา ไชยทอง

๑๖/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๐๑
นายศิวกร แสนบุญศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๐๒
นางสาวสงวน สุดชอบ

๐๙/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๐๓
นายสมชัย ศิรินู

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๐๔
นายสมพงษ์ บุญเชิญ

๐๓/๐๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๐๕
นายสมเสียน ถุงจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๒๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๐๖
นายสันติ วงษ์พินิจ

๒๒/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๐๗
นางสายฝน แหล่งสุข

๒๐/๐๗/๒๕๒๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๐๘
นางสาวสาวิณี ไชยสุวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๐๙
นายสำราญ โพธิสาร

๒๓/๐๕/๒๕๑๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๑๐
นายสุนทร ชูเนตร

๒๖/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๑๑
พระสุพงษ์ แปลงตัว

๐๘/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๑๒
นายสุพจน์ ภูสีดิน

๒๔/๐๕/๒๕๓๓

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๑๓
นายสุพิศ บุญสอน

๐๒/๐๗/๒๕๒๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๑๔
นางสาวสุมาลี วามะกัน

๑๔/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๑๕
นายสุรชัย พรหมวงศานนท์

๒๔/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๑๖
นายสุวาท ปลืมหอม

้

๑๐/๐๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๑๗
นายสุเมธ สมรัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๑๘
นายอนุกูล เทพวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๓๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๑๙
นายอนุชา ปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๒๐
นายอนุชา ยถาภูตญาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๒๑
นายอนุชา ษาสังข์

๑๗/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๒๒
นายอภิเษก พุฒหอม

๐๘/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๒๓
นายอมรศักดิ

์

สุภโค
๐๘/๐๖/๒๕๒๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๒๔
นางอรพิน ชัยทาน

๑๙/๑๐/๒๕๐๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๗๒๕
นายอรุณ ศิริเทศ

๑๖/๐๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๒๖
นายอุนัด สุพงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๑๐

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๒๗
นายเกือกูล

้

บุญตาม
๒๑/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๒๘
นายเจษฎา สวาทที

๒๗/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๒๙
นายเทียม สีน้อย

๑๔/๐๘/๒๕๐๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๓๐
นายเล็ก คำลอย

๑๕/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๓๑
นางเสวียน สุพงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๑๔

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๓๒
นายเอกชัย พาแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๓๓
นายเอกวิทย์ นาจำปา

๑๙/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๓๔
นายโยธิน พงษ์วัน

๐๑/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายฐากร หล้าพรหม

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายนราธร ตองอบ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงนัชฌา ศรีอุดม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายปรมัท ยาคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายผาติ ปญญา

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายพงศกร ไชสุวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุนหาญ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงมณีโชค พัฒเพ็ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายวิชาญ อินวันนา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงสุกัณญา วังคะพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงสุจิตรา ทองละมุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายอริย์ธัช ศรีระเริญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงอังคณา ไวแสน

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงเวธิตา ทองวิจิตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายจิรภัทร ลำสัน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายณัฐทวัตน์ ศรีภักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงติชิลา เลิศศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงสุธาวัลย์ ดอนจันมาตย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงสุพรรณนิภา ปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายอภิวิชญ์ ยานะฝน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงชลนิชา นพเก้า

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายถิรวัฒน์ จันทะสน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงทิพรดา จินตบุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงนลินนิภา คงทิพปญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ แก้วบุญปน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายภาคภูมิ อินวันนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒ / ๙๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงภาณุมาศ ยอดจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงภาวิดา แก้วกัณหา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงฉัตรชนก จันทร์เพ็ง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายณัฐพงษ์ สุขพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุขพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายธนธรณ์ บุญเฟรือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทิรอดรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายปยะพล อบคำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงปยาอร พลชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายวุฒิชัย เอียมอำ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงเหมรัตน์ สุดวิลัย

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายชลธาร วงศ์บุญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงณภัทร น้อยใจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายนภดล จันทร์เพ็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายอำนาจ เสาร์จันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายชลิต ชารี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายฐิติโชติ อินตะนัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายธีรภาพ ศรีประทุม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายภูผา วงศ์บุญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงกรรภิรมย์ อักษร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายกอบเกียรติ บุญยิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองสลับ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงกุลิสรา ศิริบูรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายคฑาวุธ จังอินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายคมกฤษ ศรียันต์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายจิรวัฒน์ สำแดงภัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ มะกรวัฒนะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสน่หา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงชมพูนุช ตรีมุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายชัยนันท์ สระทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงฐิติมา ปอมสุวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายฐิติวัฒน์ สีโทนน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายฐิติศักดิ

์

สีชมภู

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศิริพรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงณัฐมน แสงสว่าง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓ / ๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายธนากร ลินทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายธีรพล พางาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงนริศรา ทะวะศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงนวมน บุญเต็ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายนัฐวุฒิ บุญเพ็ง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ ลิขิตชัยศิลป

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายบรรหาร เหล็กกล้า

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายประภัสร์ ครจำนงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายปยวัช โพธิงาม

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

คำแหง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงพรนภัส ดวงศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงพัชราพร เจริญสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงพิมพ์มาตา ปุญญา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายพิมุก ลาภูตะมะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงยุวดี มายา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงวิลัยวรรณ จังอินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายวิวัฒน์ ก้อนคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงวิศุดา คำคูณ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายศตวรรษ เศษศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ไชยคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ศรียันต์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงสาวิกา คงช่วย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงเกสรา วงษ์เย็น

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ดีผาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงสุวรรณนี อินทร์แก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายอธิพล โสดาจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงอภิรดี กุลวัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายอินทรายุธ นวลอินทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงอุมากร ทะวะศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายอโนทัย บุระพา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงเวทชญา เพ็ชรรักษา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายณัฐพล แพงพงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายธนรัตน์ สระทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงนิภาพร หงษ์อินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายปกาสิทธิ

์

ชัยกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายปฎิภาณ อินทร์แก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายพชรพล ดีผาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงพรวิสา กาญจนโยธิน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายพิชิตชัย โทนันต์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายวรวิช เปยมจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงสรัญญา ดวงดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายสิทธิโชค ตรีประโคน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายเอกนรินทร์ นครชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๓๘
นางสาวกฤษณา หมันซ่อม

่

๑๓/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๓๙
นางสาวนวลอนงค์ คำนันต์

๒๘/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๔๐
นางรุจิรา ศรียันต์ ๘/๐๙/๒๕๐๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๔๑
นางสอาด เชือทอง

้

๒๕/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๔๒
นางศุภิสรา ชัยณรงค์

๐๔/๐๓/๒๕๑๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงลัดดาภรณ์ ราชรักษา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงสาธิตา บุตรดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงจินตนา มังกร

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ ยงท้วม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงเอือมพร

้

บุญเทียม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายปุณมนัส สระแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายปฏิพล ชารินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์ษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายพงศ์สันต์ ภาเภา

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายกิตติธัช อินหอม

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายทวีชัย เหลาสี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายอดิเทพ วิบูลย์อรรถ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายอนุวัฒน์ คำสวาสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงสกุลรัตน์ คำสอาด

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงไอรดา สุฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บัวอ่อน

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงกิตติภรณ์ บุรุษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ คิดกล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายธนกานต์ พูลภิรมย์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายปุณยวีร์ พงษ์สะเดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายพีรพล น้อยโส

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕ / ๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงภัทรวดี นามวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงรมย์ชลี พิพิธกุล

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงรัตนา บุญสำเร็จ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายวรวิช พริงเพราะ

้

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงสาธิดา ชารินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ถนัด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงอนงค์รดี จันทแจ่ม

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงอรจิรา แก้วนะรินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายพีรวัส แก้วจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายศิรวิทย์ เสาร์ศิริ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงสุจิตตรา ทองปญญา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายสุทธิพัฒน์ นวลศิริ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประสารวงค์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายกิตติธัช คำหอม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายกิตติธัช ยะฮวดสา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สระทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงธิติมา สระทอง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงลลิตา สระทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงอนัญญา พันพม่า

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายอภิยุช ทองนรินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายไชยกร กอแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายไชยวุฒิ กอแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงณัฐธิดา เสาศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เสาศิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงชญานิศ เกษพอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมทัต

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายภูมินิติภูมิ สังขาว

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงวชิรญา เสาศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงวันวิสา บุตรดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายศุภสิน คะหาญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงสุทัตตา คำพันชนะ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายอรรถพล แก้วสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงเกษรินทร์ แสนเภา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บุตรดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖ / ๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงจงกลณี สุนนท์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายทินกร ธรรมชาติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายธีรภาพ หาญภิรมย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายนิวัฒน์ คำทิง

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงบุญญรัตน์ แตงทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายพงศธร เจียงวง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงวงศกร ยาทะเล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายสรวิชญ์ ธรรมบุตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายนพดล งาตา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายวิทยา ยาทะเล

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายศิรวิทย์ ประดับบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายสิทธิพร บัวเขียว

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายสุริยา ศรีพรม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายจีระพงศ์ คำนึงกิจ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายธนกฤต คงนอก

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายพีรวัส วงศ์จันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายพีระพงษ์ พันพม่า

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงอิสราภรณ์ คะหาญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงชุดาภา จันทรักษา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายอนุพงษ์ วงศ์จันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีสร้อย วัดหนองสิมใหญ่  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงกนกนวล บุญยศ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายกฤตกาจน์ สุขจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายชญานนท์ สุขเกษม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายชนะพงศ์ ตึงตระกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายณัฐพล พัดใจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไกรทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายธีรราช ทองปญญา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายธีระพงษ์ สุมาลี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงนริสรา พรมราช

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงนันทิพร จันทสาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายนำชัย คำภากุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงนิภาพร บุตรเพ็ชร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายบุญเกิด แสงดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายบุณยกร จันทะพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗ / ๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายปฎิภาณ ชอบทำทาน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายปรีชา โทนุบล

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงปวีณา ก้านเพชร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายปยะวัฒน์ สมใจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายพรพิชัย พรมพุ้ย

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงพรพิมล พัดสะดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายพานทอง นามเคน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงภัทลัดดา สุพิมพ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ จำปาแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงรัชดาพร หลอดทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายวิศรุต ขันติวงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงสุจิตตรา ปะโมทะโก

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ กะมุดชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายสุธางค์ ศรีละไมย

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายอธิป พูนทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เขตเขว้า
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายอรรตนันท์ ใสแสง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมบัติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกษกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายเจษฎา กำแพงใหญ่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายเจิมมงคล บรรเทิงใจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงเดือนพัตรา ใบพิมาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงเนตรดาว จิตตะโคตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เข็มโคตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงกมลชนก อินทร์ธนู

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ พุฒเส็ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงกองทอง งามแสง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงกิตติยาพร สดใสย

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายชนะภัทร บุญส่ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายณัฐวัตร ภาคพรม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายทรงพล โพเกตุ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายทองสวัสดิ

์

ชัยศุภรัศมีกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ อินทะนิล

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงธนิสร ยอดคำตัน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายธีรพัฒน์ แซ่โฟง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘ / ๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายธีรภัทร์ เวทนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายธเนศ เกิดทาน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงนันทิดา ใยจิต

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายนิคม มาลี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายนิธิภัทร ส่งแสง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงนำทิพย์ สุขจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงบุษรา อุดมคำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงประพิมทิพย์ นุตโร

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงปรัชญาพร แก้ววิเศษ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงปวีณา นิลแสง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงพนัสดา ปสสาไสย

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงพัชราภา พงษ์วิเศษ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงภาวิณี ชนะพงษ์สิงห์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายภูมินทร์ แก้วแสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายยุทธพล บุดดาวงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงรัตนาวดี สากาง

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายราชนาวี ไชยเลิศ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ เกษกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงวรามาศ คชพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายศิรสิทธิ

์

โนนกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายศิริวัฒน์ นกพ่วง

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

สกุลแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายศุภฤกษ์ เขียนโคกกรวด

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงสุนิสา พิศวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงสุพรรณษา ช่วงโชติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ เย็นใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงสุรีย์นิภา พันธ์งาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงอนุชิดา จันทะแจ่ม

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงอริษา ช้างเนียม

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงอารยา ต้นเกษ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ ทัดแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงเพชรัตน์ โภคา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายเอกณัฐ พชระวาจา

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายโสภณวิชญ์ ขันธ์พันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ภิบาลจอมมี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙ / ๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายกฤษกร อุสาย

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายกานต์พงศ์ กัลยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายกิตติกุล มีภาพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงกิตติยา บุตราช

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดอนนาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายจตุรงศ์ ศรีหะจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิชัย

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายชินวัตร ก้านท้าว

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ขันตี

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๑๔
นายณัฐวุฒิ ยมยิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายตนุภัทร ไวโมลา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายธนาพันธ์ รักษาพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายนิธิกร ภาคใหม่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงพรรภษา โยธา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายวรชิต จันสนิท

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายวราวุธ แก้วชิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงวิชุดา ยมมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายวิทวัส สิงห์ท่าเมือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๒๓
นางสาวศศิธร อัครชัยตระกูล

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรีสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายสหชาติ กิงแก้ว

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๒๖
นายสหฤทธิ

์

ทองใบ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงสุกัญญา กันยาวงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายสุรชา หาญธงชัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายสุรดิษ มิมทอง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายอชิตพล สังขาว

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๓๑
นายอดิศักดิ

์

จำปาพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายอภิลักษ์ ทองลาย

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๓๓
นางสาวอัญชุลีพร พันธ์เพ็ชร

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายอิทธิพล ขันติวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายเจษฎา ไชยวุฒิ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา นระสิงห์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเคียวนำ วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๓๗
นางสาวกชพร ศรีทนต์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๓๘ นางสาวกนกนกวรรณ
แก้วดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๓๙
นางสาวกนกวรรณ ทองเกิด

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๐๔๐
นายกรวิชญ์ จันเทศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๔๑
นายกฤษฎา ผาเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๔๒
นางสาวกวีกานต์ ศรีโพนทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๔๓
นางสาวกัญญานัฐ เพ็งแจ่ม

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๔๔
นางสาวกัลยกร ชาวสพุง

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๔๕
นางสาวกัลย์สุดา แพงศรีละคร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๔๖
นายกิตติ คุณมาศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๔๗
นายกิตติชัย กาญจรัส

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๔๘
นางสาวกิตติมา พุทธวงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๔๙
นายกิตติศักดิ

์

มะโนรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๕๐
นางสาวขนิษฐา กัณนิกา

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๕๑
นางสาวขนิษฐา แสงสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๕๒
นางสาวขวัญชมพู อินทนิล

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๕๓
นางสาวขวัญเรือน ศรีรักษา

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๕๔
นายขัตติยะ นามวิเศษ

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๕๕
นายคมกริช แปลงศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๕๖
นายคมกฤช ภารินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๕๗
นายคามิน มะโนรัตน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๕๘
นางสาวจณิสตา พิมพา

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๕๙
นางสาวจันทร์ธิรา ธรรมสอน

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๖๐
นางสาวจารุวรรณ พิมพ์พงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๖๑
นายจิตรคุปต์ หลีเชียง

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๖๒
นางสาวจิตวิมล พรหมพิลา

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๖๓
นายจิรวัฒน์ ศรีจักร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๖๔
นางสาวจิราภร ภูมี

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๖๕
นางสาวจิราภรณ์ พรมชาติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๖๖
นายจิรเดช บุญยิง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๖๗
นางสาวจุฑาทิพย์ นาพนัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๖๘
นางสาวชญานี คงชุ่ม

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๖๙
นางสาวชนัสสุภา จันทภักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๗๐
นางสาวชนิดา สุสังข์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๗๑
นายชรินทร์ นิยมวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๗๒
นางสาวชลธิชา บุญมา

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๗๓
นางสาวชลิตา นันตะวัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๗๔
นายชินกฤต เบิกขุนทศ

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๐๗๕
นางสาวณฐินี ทวันเวท

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๗๖
นางสาวณัฏฐธิดา บุญรินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๗๗
นางสาวณัฐธิชา ผ่านสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๗๘
นายณัฐพงค์ นามโคตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๗๙
นายณัฐภัทร ยมมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๘๐
นายณัฐวัฒน์ กิงวิชิต

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๘๑
นายทรงพล ปตมะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๘๒
นายทวิวัฒน์ ศรีษะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๘๓
นายทศพล วรครุธ

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๘๔
นางสาวทิพปภา บัวแย้ม

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๘๕
นางสาวทิพวรรณ เคลือวัลย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๘๖
นายธงชัย ชำนิกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๘๗
นายธนภูมิ ศรีรอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๘๘
นายธนศักดิ

์

ศรีกาญจน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๘๙
นางสาวธนัชพร จันทร์โสดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๙๐
นายธนาดล ผลาผล

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๙๑
นายธนานันท์ ชูกำแพง

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๙๒
นายธนาวุท คุดทะสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๙๓
นายธรรมรงค์ สิงห์ยอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๙๔
นายธวัธชัย วงษ์สาลี

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๙๕
นางสาวธิติมา หมุ่ยโท

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๙๖
นางสาวธิภาพร คุณสาร

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๙๗
นายธีรภัทร์ บุญช่วย

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๙๘
นางสาวธีริศรา มันทรัพย์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๐๙๙
นายธุวพล ธรรมนิยม

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๐๐
นายนวพร นามปญญา

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๐๑
นางสาวนวลปราง โพธิวัฒน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๐๒
นางสาวนัฐลินันท์ เพ็งพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๐๓
นางสาวนันทิชา สอนเกิด

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๐๔
นางสาวนิตยา ศิลาบุตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๐๕
นายนเรศฤทธิ

์

จันทร์เทศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๐๖
นางสาวปณิดา บุญช่วย

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๐๗
นางสาวปรารถนา

พิริยาพิทักษ์ภรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๐๘
นางสาวปริญญารัตน์ เพิมดี

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๐๙
นายปวรปรัชญ์ สิงสุวรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๑๑๐
นางสาวปวีณา จันทร์มาตาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๑๑

นางสาวปวีณา ธรรมบุตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๑๒

นางสาวปวีณา แสงดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๑๓

นางสาวปณณิกา สุขสบาย
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๑๔

นางสาวปยะธิดา ทรัพย์ทวี
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๑๕

นายปยะพงศ์ สุภาพ
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๑๖

นายปยะพล ทูลภิรมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๑๗

นายพงศ์ศิริ ท้าวสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๑๘

นายพชรพล สมจิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๑๙

นางสาวพรกมล ยะเกียง

๋

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๒๐
นางสาวพรลพัส ผาจันดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๒๑

นางสาวพัชญา กระจ่าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๒๒

นางสาวพัชรพร สาบุตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๒๓

นายพัชระพงษ์ งามศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๒๔

นางสาวพัชราพา งามแสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๒๕

นางสาวพัชริญา สุทธสนธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๒๖

นางสาวพิชญฎา โยงรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๒๗

นายพีรพงศ์ พิลัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๒๘

นางสาวภรทิพย์ เทียมทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๒๙

นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๓๐
นางสาวภาวิดา สายโรจน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๓๑

นายภูวนาถ สิงห์มนต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๓๒

นางสาวภูวนิดา บุญชู
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๓๓

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๓๔

นางสาวมณีวรรณ อรัญทม
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ สร้อยสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๓๖

นางสาวมัลลิกา ปฎิสัตย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๓๗

นายยุทธนา มะเค็ง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๓๘

นางสาวรัชนี มะเค็ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๓๙

นายวงศ์เลิศ แดงปุน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๔๐
นายวรวิทย์ พิมพ์วัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๔๑

นางสาววราภรณ์ สมจิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๔๒

นางสาววริศรา ดวงน้อย
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๔๓

นางสาววศินี อดกลัน

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๔๔

นายวสุธร โลบุญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓ / ๙๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๑๔๕

นายวานิชย์ ไชยบำรุง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๔๖

นางสาววิภาวดี โพธิดี

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๔๗

นางสาววิลาวัณย์ เชือบุญมี

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๔๘

นายวุฒิไกร ดีเสมอ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๔๙

นางสาวศดานันท์ สุพรรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๕๐
นางสาวศนิชา คุ้มไพทูลย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๕๑

นางสาวศรัณยา จันทะกล
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๕๒

นางสาวศันสนีย์ ศรีละพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๕๓

นายศาสตราวุฒิ สิงห์แพง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๕๔

นางสาวศิริกุล ขันเขตต์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๕๕

นางสาวศิริขวัญ พรมแสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๕๖

นางสาวศิริญาภรณ์ พิมศร
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๕๗

นางสาวศิริณภา มานะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๕๘

นางสาวศิริรัตน์ รัศมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๕๙

นางสาวศิริลักษณ์ จำปาพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๖๐
นางสาวศิริลักษณ์ สีคล้ายคำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๖๑

นางสาวศิริวรรณ อินธิบุตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๖๒

นายศิวาวุธ หนองเทา
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๖๓

นายศุภกรณ์ ขาวสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๖๔

นายศุภวิชญ์ สิมมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๖๕

นางสาวศุภิสรา บุรกรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๖๖

นายศุภโชค ศักดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๖๗

นางสาวสนธยา แก้วพะโอะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๖๘

นายสหรัฐ พาต่อ
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๖๙

นายสัญญา ภูเลียมคำ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๗๐
นางสาวสายพิรุณ สองบุญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๗๑

นางสาวสาวิตรี โรมรินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๗๒

นางสาวสิริยากร ชุมพล
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๗๓

นางสาวสิริรัตน์ อาจภักดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๗๔

นางสาวสิริวิมล สีละวัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๗๕

นางสาวสิฬารัตน์ รักอู่
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๗๖

นางสาวสุกัญญา จันทณา
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๗๗

นางสาวสุกัญญา นามวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๗๘

นางสาวสุดารัตน์ ไชยภักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๗๙

นายสุทธิพงษ์ จิตชัยภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๑๘๐
นางสาวสุธารัตน์ จินาวัลย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๘๑

นางสาวสุธิดา สายบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๘๒

นางสาวสุพิชชา พฤกษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๘๓

นางสาวสุพิชชา ไชยริบูรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๘๔

นางสาวสุภัสสรา สีสุมัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๘๕

นางสาวสุภาวดี ศรีสมพร
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๘๖

นางสาวสุภาวดี แขมคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๘๗

นายอดุลวัส อัปการัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๘๘

นายอธิพันธ์ พุทธประสิทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๘๙

นางสาวอนุสรา เพ็งพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๙๐
นายอภิสิทธิ

์

ศรีอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๙๑

นายอรัญ โพธิจักร

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๙๒

นางสาวอรุโณทัย กากแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๙๓

นางสาวอลิษา แก้วดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๙๔

นายอัครพล มีศิล
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๙๕

นางสาวอังศิการ์ กลินศรีสุข

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๙๖

นางสาวอังสนา พิลาวัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๙๗

นางสาวอัญชริกา เทพพิทักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๙๘

นางสาวอาทิตยา ต้นเกษ
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๑๙๙

นางสาวอาภัสรา ใยแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๐๐
นางสาวอารญา ม่วงรุ่ง

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๐๑
นางสาวอารยา ลักขษร

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๐๒
นางสาวอารียา ทองเปลว

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๐๓
นางสาวอารียา สาลี

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๐๔
นางสาวอารียา อุมาลี

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๐๕
นางสาวอารียา เฉลิม

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๐๖
นางสาวอารีรัตน์ กุลสุวรรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๐๗
นางสาวเกวลิน บุดดาวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๐๘
นางสาวเกศิณี แขมคำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๐๙
นางสาวเกษมศรี ขาวสะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๑๐
นายเจษฎากร ลาลุน

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๑๑

นางสาวเบญญาภา ศรีหะจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๑๒

นางสาวเพิมศิริ

่

ทองปญญา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๑๓

นางสาวเลิศวิริยะ อาวะศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๑๔

นางสาวเวนุกา ไชยโคตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๒๑๕

นายเอกชัย ใยดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๑๖

นางสาวโชติกา มะเดือ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๑๗

นายชัชวาล สิงจานุึสงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๑๘

นางสาวชูขวัญ บุญเถาว์
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๑๙

นางสาวฐิติวรรณ บุญยัง
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๒๐
นายณัฐวุฒิ ประจำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๒๑

นางสาวตติยาพร สิงห์แพง
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๒๒

นางสาวทัศนันท์ โปร่งจิต
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๒๓

นางสาวทานตะวัน ศรีภูทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๒๔

นางสาวทิพปภา นนทศิลป
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๒๕

นายธีรพล อุดม
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๒๖

นางสาวนาตยา รัตนวัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๒๗

นางสาวนิตยา โพธิศรี

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๒๘

นางสาวบุณยาพร แสงดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๒๙

นางสาวพุทธชาติ นัชฎา
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๓๐
นายยศพนธ์ บุญยิง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๓๑

นางสาวรวิวัลย์ บุดดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๓๒

นางสาวรุ่งนภา ชมภู

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๓๓

นางสาววิภารักษ์ บุญลับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๓๔

นายศรายุทธ ธรรมบุตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๓๕

นายศิริวัฒน์ บุญมี
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๓๖

นางสาวศุฎารัตน์ กิงลา

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๓๗

นายสฤษฎิพงษ์

์

คำนวน
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๓๘

นางสาวสุดารัตน์ ศรศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๓๙

นางสาวสุรัสวดี มีชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๔๐
นางสาวอารียา อินทร์ประสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพง วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงกวินนาฏ สายสิงห์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายจารุวัฒน์ คำแปร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงจิราพัชร ศรีผ่องใส
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงชนิษฐา ภูอุทา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายธนวัต สมาคม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายนครินทร์ บุญยิม

้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายนราวิชญ พิมพ์ปตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงนันทิกานต์ วันนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงนันทิยา นาคินี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖ / ๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงปทมา บุญมาทน

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายผดุงเดช รองทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงพัชญา บุดดีพง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๕๓
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ เครือบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทร์ตัง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สอนศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายสุริยา วิชาชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงอภิชญา รองทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายอิทธินันธ์ พันสว่าง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงอินทุอร ไชยหงษ์คำ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงกนิษฐา นามนาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายกรกช ไชยดรุณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย ผิวไสยา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๖๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชูชีพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงชยาภา เกษกิง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายตรีวิทย์ เกตุเกล้า
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายธนโชติ วิสางาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายธวัชชัย พรมทา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงปวิชญา สิงห์เสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงปณฑิตา เขียวอ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ บุญเย็น

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ สุขอ้วน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายวงศธร บุตดีพงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงวรรณภา วรรณทวี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงวรัญชนา พลชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงวิลาสินี สารเสนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงศลิสา นวลจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายศิริวัฒน์ พันวิลัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงสรินทรา สืบสาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายอมรเทพ อินทร์ธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายธีระชล ทองคำผุย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายธีระพงษ์ วรรณทวี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายนันธวัฒน์ พิระภาค
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายนิรวิทธ์ นนท์ตา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗ / ๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงนุศรา เวียงคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๘๖
เด็กชายประสิทธิศักดิ

์ ์

นามฮุง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายปญญาเดช สว่างเนตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ไชยคุณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงมณฑิตา พันธ์สว่าง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงลัฐิกา โยกันยา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงวรัญญา ภูเหลียมคำ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ไชยคุณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงวันเพ็ญ พรมยม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายวุฒินันท์ ศรีนวล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงอลิสรา ศรีบุญเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายอารยะ ว่องไว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายเจษฎา นาคินี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงเบญจมาศ หวังสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายฉัตรชัย ทองเฟอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงฐิติวรดา บุญมารอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ ดวงนิล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ พิระภาค

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงธัญชนก คำแปร

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายนรินท์ทร จันถา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายวัชรินทร์ แสนกล้า

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายอนุชา เวียงคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ พูลสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายธีรพล โคตรชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงพรนภา กันยาสาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงสุวรรณหงษ์ โททอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงกาญจนา จันทสินธุ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๑๒

นางสาวปภัสรา มีไชโย
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยดะรุณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงอาภัสรา กันยาสาย
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย วัดสวนกล้วย  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงกนกรัตน์ ตาศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงกิตติยา อำคาคูณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เชือหอม

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงชไมพร ปรารถ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายตะวัน ภูษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘ / ๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายทนุธรรม สุขจิตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายธนกร แสวงนาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงบุญนำ ขุมเงิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงปยะพร คุณละทิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายพัสกร โคตรวงค์สาลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปองปาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงวรรณา คำพะทา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงวรัทยา ดารา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายศิรวิทย์ เชิดสูงเนิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงสศิมา สีหาบุตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายอติวิชญ์ ดีทองเพนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายไวกูรฑ์ ไชยพล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงปยะนันท์ โสช้าง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีนำอ้อม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายธนภัทร เชือประทุม

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ วันตุ้ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๓๖
เด็กหญิงจิรัตน์ติกาล พะวัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

ขันธวัตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายทรงสิทธิ

์

กิงวิชิต

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายธนกฤต พรมมาชาติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายธีรพล แก้วหลวง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยนิล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงปวีณ์นุช ขานทรัพย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายพงศ์กรณ์ บุญเพ็ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงพิยดา ทองคำบุตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงศิริวิมล เจริญสว่าง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงสุนิษา บุญเกิด
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองละมุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงเปรมฤทัย นะวะคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายนิพนธ์ สีเทา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายอธิปไตร วามเกษ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายสิทธิพล จันทิพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงสุภาพร ศรีอ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำม่วง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงกมลพร สุสาสน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายณัฐภัทร ยุวะบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙ / ๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายธนโชติ นามประสพ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงพัขรินทร์ หงส์วงค์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายพัสกร ยุวะบุตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงภาวินี คำนนท์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายรัฐกิตติ

์

ยุวะบุตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายศรายุธ นวนอนันต์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายศุภกิจ บุญเลียง

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายสรนันท์ ผมงาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายขจรเดช ชูกลิน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายรพีภัทร แก้วแรมเรือน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายวงศธร พืนสวรรค์

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเบ็ง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บริบูรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายก้องภพ พาราศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศิลาเลิศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงชนิกานต์ เด็ดดวง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเจริญ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายภัทราวุธ ทองละมุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายวิทยา วรรณทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายศรายุทธ สุระดนัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายอดุลวัช แก้วรักษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๗๕
เด็กชายเบญจามินทร์ วุฒิกาญจน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงโสภิดา อนุลีจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงกัณณิกา ผิวจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายรพีภัทร แสงทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายศิรชัช จันทร์เขียว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายสมบูรณ์ แสงน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำตาโตง วัดซำตาโตง  

ศก ๖๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายจักรพล หลอมทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายธนวินท์ เพียรการ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายธนศักดิ

์

อินทรีย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายธีรภัทรณ์ ศรีสันต์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายปยณัฐณ์ นางวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงพัชราภา ง้าวบ้านเกาะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงวรรณธณา โคตตาแสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงวลิศรา คำพิมูล
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายวายุ พลันขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงวิชุตา จำปาใด

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงศุภมาส สรรพศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงสิริรัฐ สุขโต
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงอโรชา บุญเกิด
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงเมธิตา อินธิพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงกนกกร จันทร์แซม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงกันติยา อินทร์งาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงกานติมา เจียรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายจักรพงษ์ จันดาพล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายจิรายุทธ บุดดีเคน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายณรงค์สิทธิ

์

จำปาใด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายพัฒนวิทย์ ศรีคราม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงพิยดา สุทธิสนธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายภานุพงศ์ บุญรักษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ เพ็งจันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ดวงมาลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงสุภาวณี บุญมาลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายอริญชัย งอมสงัด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงอสมาภรณ์ บุญประสพ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายกิตตินันท์ สองศร

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงวิลัยลักษ์ นิระบุตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ พ่วงบางโพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงกฤติมา เมืองแสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายกัลยกร ศรีหดม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงจุฑมาส แก้วกุลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงฐิดารัตน์ ขันปรุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ภักดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงดวงสุดา เพิมผล

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายพงศกร เภาสันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงมาริษา โคตรพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงลักขณา สุพรรณ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงวาสนา คำน้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายสุพิชญ์ฌา ชัยชาญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงอรนภา บุญยอ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงแพรวา บางใบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงกรนันท์ เถาว์กลอย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

เกษอินทร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายธุรกิจ ศรีโพนทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายวิศวะ แดงสูงเนิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงศิริประภา คำเพราะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงสุชาวดี มะชรา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ หม่องนัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงอรวรรณ วรรณา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงเจนนิสา ดวงใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายโยธิน ลำภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายปรีชา นามเคน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายเจษฎาพร ทองมอญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน วัดหลวงสุมังคลาราม
 

ศก ๖๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงกุลนิต อักษร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายณัฐกรณ์ บ่อศิล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายธันวา สำรวมสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงธีรดา แก้วท้วม

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายปริญญา ทุมทา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๔๒
เด็กหญิงผุสญานันท์ กันนุฬา

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายมงคล ฤทธิศักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ หล้าคำภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงศิรดา เทียนแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไกรสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงอรจิรา แพนลินฟา

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงเจตสุดา พระสา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายเจษฎา ดีนาน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงธัญชนก ศรีมูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๕๑

นายไพศาล บุญขาว
๓๐/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๕๒

นายเกียรติศักดิ

์

ประมวล
๑๓/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงกิตติกา เกียรติจรูญ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายชนุดม อินทร์สำราญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงตวิษา พรมงาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงถิรดา สร้อยทัด
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายธนกฤต โภคา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายธนกฤษ สุกเลิม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงธิดา สุขสุพรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายธีรโชติ สำราญสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงนภาลัย ฝอยทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายปริวัฒณ์ บุญสิงห์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงวธัญญา มะลิซ้อน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายวุฒิกร หงษ์ทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงศศิวภา เฉลิมรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา อำภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายเปนหนึง

่

จันทร์คำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายเผ่าลาภ จันทร์ดำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงแก้วตา บุญสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายธีรภัทร สัมฤทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงธีราพร แสงแดง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายภาณุพันธ์ หล้าพรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายวรเชษฐ ทิศลี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายวีรภัทร ชืนเกษม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายศรายุธ สกุลงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงสีตีแอเซ๊าะ บินนิโซ๊ะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศิลาราช
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำสี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองแท่งใหญ่
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงดารารัตน์ ชัยศิริ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายวรเชษฐ์ ลมเชย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแซรไปร วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายนิธิกร รุ่งเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงภัคจิรา มณีวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ มักสัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทิพย์บำรุง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายวรวิทย์ รุ่งเรือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายวิริทธิธร

์

อาร์จอสนีย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายวีรพล วงษ์พินิจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงศิริประภา ดวงสีดา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงศิริภา ขันธ์รัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงศิริยากร ศรีหาจักร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายสันต์ภพ จันทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงอาภาพร จารุนัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงเกศินี ใจบุญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา บุญลี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เหลาสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงปริศนา ตราชู
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายปรีชา เสาศิลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายวรกานต์ จันครา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงวารี ณ อุบล

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แก้วลอย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงสุภัสสร สิงห์ลี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายแก่นนคร กันชัยภูมิ

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายกฤษดาวุฒิ พิมศร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงชลดา พรมชาติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายดรัณ ศรีเลิศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายนพกร มังษา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงปนัดดา พิมพ์กลาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงพราวนภา สมศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายศันสนะ แสงบุญเกิด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายเชาวฤทธิ

์

โพธิสาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงเบญจมาศ อินทร์ทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๑๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ประทุมวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมชัย วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลาสิม
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงขวัญรัตน์ ทองนรินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงจิลลารัศมิ

์

พันแก่น

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยชนะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายณัฐพล ไพรบึง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงณิชกุล โยโส

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายธนวินท์ พิมพ์ทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายธนา สีสุธัม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงธัญพิมล สุกเลิม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายธาวิน อินทรีย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงธิติมาภรณ์ ยัวยวนดี

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงนาราภัทร เบ้าทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงปนัดดา โพธิเตีย

์ ้

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงปริณดา สิทธิพาที
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายปริพัตร สิทธิพาที
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงปริยาภัทร สิทธิพาที

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายพศิน เปนผล
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงพัตตรา เปยมไทย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงพิรนันท์ เสริฐสร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายพิเชษชัย ไพรบึง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายพิเชษฐ์ นาครินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงภัทรธิดา โคตชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายภูริรัตน์ พันแก่น
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายมีชัย สุขรอบ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายยศสวิน คำศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงรุจิรา เสนคราม

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายลัทธพล บุตรเหม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายวัฒนะนนท์ ผักไหม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงวาสนา นวลสาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงศรัญญา ศรีแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายสมพร ส่วงเมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายสิรวิชญ์ อรังษี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงสุทาภรณ์ แหวนเพ็ชร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงสุนันทา สัสดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายสุรยุทธ์ พันธ์แก่น
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายอภินันท์ ใจดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายอภิยุด แหวนเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายอัสนีย์ สีดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ มะโนชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงเสียวหลาง

่

หงัน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายเอกภพ เหมือนมาต
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงกนกพร พลคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญร่วม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายกฤตกร แสนแวด
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงกันยา บัวแสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงกิมเฮง ไทย

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงกีต้าร์ สุแพง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายก้องภพ จูมลี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงจันทิรา ธรรมคุณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงจิดาภา สืบเทพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงจิงหรีด

้

สุแพง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงฉัตรชาวดี ภูมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายชัยชนะ แก้วกัณหา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายชัยวัฒน์ บุเงิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายณฐกร วิลัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มะปราง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เสาวัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงดวงพร เครือเมฆ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๗๓
เด็กชายดาราศาสตร์ แหวนเพ็ชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ บุญร่วม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายธวัชชัย บุญเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงธิชามล เบ็ญมาศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงนำทิพย์ ทันนิยม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงบุปผา ฮุนโท
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงประภาพร พันธ์สุยา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายพัศกร นาครินทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไพรบึง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงลดามณี เบ้าทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายเจ็น สุแพง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงเมษา พุ่มพฤกษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายจิรภัทร วันทะวงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายดอมศักดิ

์

จันทรประสิทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงนริสา บุญจูง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงบุญล้วน แหวนวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายพงสำฤทธิ

์

บุญเจริญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงพรรณิภา มะปราง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ ตาทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงลลิดา อิงชัยภูมิ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ ปญญาแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายสุริยา บุญหอม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

เสริฐสร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายชินวัตร บุเงิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงนิรชา ทิพย์เปนรัตน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงภัทราวดี อ่อนสาลุน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายรัฐพล อินทร์ดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายศุภวัทน์ สุระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายสรศักดิ

์

ไพรบึง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายสิรภพ ดวงใจ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายหาญ เปนผล

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงเกษสุดา ผลพยุง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงธิติมา แก้วมนตรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงนภาพร ดวงอินทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงปวริศา ตวนบุตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๐๘ เด็กหญิงพรจิราพรรณ
เย็นสุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายมงคล บุตรเหม

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงรัชนีกร สุขพร้อม

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายสุเมธ ชลไพร
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายอนุศักดิ

์

แหวนเพชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงอารียา การะเมฆ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายแดง ไพรบึง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงพรรพษา ปรือปรัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุดคะนึง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงซูซานนา ฟอร์เรสต์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงญาดา เครือศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายนพพร ศรีวะสุทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงนภัสกร โสประโคน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายประวิทย์ ทารมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงปถยา โฉมงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายพันทนา จันทิมพ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายมงคลราช บุญเกิด
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงรัตนา คุมรอบ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงรัตนา แก้วคำกอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงศิรินภา หาลาภ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายสราวุธ แก้วกำพร้า
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายอธิวัชร์ คงพวก
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงอนุธิดา อัญโย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงอภิญญา แทนเครือ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงอฤทัย จันทิม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงอุไร จันทร์กลิน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายเกษม จันทจิตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงแพรลดา ไชยโชติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สุวรรณหงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงญาณิสา ศิริวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

กลำเงิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายพิทักษ์ พงษ์วัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายพุทธภูมิ พงษ์วัน

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดภักดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ มุกดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายธีร์ธวัช งามพันธุ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายนิสัน สมคณะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงวีรภัทร แสงเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวนาสวรรค์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรบุญทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงกรกนก ศรีสะอาด
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายกฤตณัฐ ศิริเขต
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายกฤษพงษ์ งามแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทูล

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจตนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยมณี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงกาญจนา ปานทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา อนันเทพา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายกิตติทัต พึงตา

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายก้องภพ พันธ์แก่น
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ทัดแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงขวัญฤดี สีสัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงจณิสตา เขตนิมิตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เสวะนา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายจิรัฐิติกาล วิเศษสังข์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงจิราวรรณ มูลต้น
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงจิราวรรณ์ รจนัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงมาศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงฉัตรชฎา ประครอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายฉันทพัฒน์ จำปาสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงชลลดา จันเทพา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายชัยคุปต์ วัฒนอมรเกียรติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายชัยรัตน์ คงด้วง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายชาญชัย วงศ์ศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายชิตพล อนุพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายชินวัตร จันทร์เทพ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงญาณัฑ จ้อยศักดา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงญาณิศา ชนะบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงญาณิศา เนืองไชยยศ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายฐาปนพงศ์ นามมนตรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงฐิติชญา ผงกุลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงฑิฑัมพร ขุมมิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงฑิตฐิตา เปลียนสินชัย

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สารจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ จำปากุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา นามวงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิชัย

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายณัฐดนัย โสพัฒน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมประเสริฐ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ปราบวงษา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงณัฐพร ไชยเกิด
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ แพงพรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีวิบูลย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงณิชกานต์ สุดเฉลียว

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายดนัย เจตินัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงดรุณี อินทศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงดลฤทัย คุณเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๙๔
เด็กชายดุลยาอรรจน์ อิมอ้วน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงตรีชดา เหลือศิริ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงตรีลดา โสพัฒน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายตะวัน วิถี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงติรณา ออมชมภู
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๖๙๙ เด็กชายทนุรักษ์ตระกูล
นามสง่า

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงทิพเนตร เมืองแสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์อุดม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ คำโสภา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายธนวิชญ์ เถือกเถาว์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงธัญชนก แก้วใหญ่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพิมทอง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงธันย์ชนก ใสกระจ่าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายธันย์ธำรง บำรุง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงธิญาดา เกียรติอนุชิต

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เหง้าพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายธีรพล ติณทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายธีรภัทร พงษ์สุวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายธีระทัศน์ ศิริเวชพันธุ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงนงนภัส สุริเตอร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายนนทวัชร์ เหล่าโคตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๑๕

นางสาวนันทิชา ทรงประสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายนันธนา ชานนท์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ คำสี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายนิติกานต์ โนนสูง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงนิราภร เพ็งแจ่ม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงนิรุชา วรจักร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายปกรณ์ โคตรวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายปฏิภาณ ศรีษะใบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายปฐม กล่อมปญญา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๒๔ เด็กหญิงปติณญากรณ์
วรรณทวี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงปทิตตา เชิงหอม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงปภัสสร คันศร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงปภาวี ครูทำสวน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายปรเมศวร์ พันชารี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายปรเมษฐ์ มากูล
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงปณณพัชร สายสงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงปณณิกา บุญประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ พยอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายปยวัฒน์ ไชยโคตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายปุญญาพัต ปญญาเครือ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงปุณยาพร ขันโอ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงผไทมาศ บับภาสังข์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายพงศธร พลนำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายพชกร ภูมีคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงพนิดา วงษ์พินิจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายพรชัย ไชยโชติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงพรรษชล จิรพัฒนกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายพลพัฒน์ บุญเกิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายพัชรินทร์ บุญจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงพัชรี จันทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงพัชรี บุญจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงพัณณิตา แสงชัจจ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๔๗

นางสาวพาฝน พรมสุวรรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงพิชชากร ชลอวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงพิชชาพร ดอกมะเดือ

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ อาชีวปาริสุทธิ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงพิมพ์นภัส มีชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงพิยะดา เทียงอ่อน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายพีรพล การะพัฒน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงพีร์พัชชา เทิดกตัญูพงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โสภณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงภาณุมาศ เหลืองขวัญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ บุนนาค
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายภานุวิชญ์ วรนุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายมงคล นาคำมูล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์สนิทศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงมัทนา ปราบวงษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงมันนฤมล

่

แก้วแสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงมินทร์ณุดา สิมลี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ไชยเพชร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงยลดา พุทธวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงรวินท์นิภา ทุมมานาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๖๗
เด็กหญิงรำไพพรรณ ชูพุทธพงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงลลิดา ไพรบึง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ แดงพิบูลย์สกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงวนิดา บัวลอย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายวรรธนัย ทองสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงวริศรา สอาดดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายวรเมธ ศรีนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายวัยวัฒน์ ทองสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายวุฒิชัย เกษกร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ สุขบัติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายศตวุฒิ พึงพบ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงศศิประภา บุญปลูก
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายศักรินทร์ ประจำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายศักรินทร์ธร คำศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เหลืองทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายศุภชัย นิลคต
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงศุภพิชญ์ รุญเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายสรวิศ เรืองพร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงสาวิตรี บัวมาศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายสิทธิพล บุญโสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงสิริยากร บุรกรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา จันดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงสุดาพร บุญล้อม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ คำมานพ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๙๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ พยัคฆยานนท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงสุภัสสรา กิงเกษ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงสุวิชญา เปงทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงหทัยภัทร ผาสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายอชิตพล พุฒธิชน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายอภิชัย ทองสัมฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายอภินันท์ ชัยศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายอภิภูมิ ดวงตา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ เข็มแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรีปตเนตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายอรุณเทพ สุนทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงอารญา นามวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงอิสราภรณ์ เชือแสดง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงอเมเลีย บุญมีศรีสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงเจษสุดา ประจักษ์จิต

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายเนติธร ผาพิมูล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายเพชรกล้า เพชรินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงเพริศศา การะเกษ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายเพียรเฉลิม ตฤณวิวัฒน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงเพ็ชรชรัตน์ บุญศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิทธิสังข์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงเมธาวี มีคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายเมษา ช่องวารินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายเสริมไทย สุวรรณภูมิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงเอมอร ทิพย์สมบัติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงโสภิดา คุณมานะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายไวทยา เรืองหงษา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงกนกพร ศรวิชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ โตมร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงกรณัฐ ศิรยาวรกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงกรรณิกา เวชกามา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงกุลภัสสร์ พรมทัต
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงคริมา เหมาะหมาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงจิดาภา วงค์เลิศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงจิตรลดา ชุณหสกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ นรสิงห์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงชญานันท์ บุญออน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ นามวงค์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยชาญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายณภัทร อ่อนอก

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายณัฐวรรธน์ ขุนเศรษฐี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมคุณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงณิชารีย์ สิมศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงทิพณภา นัยนิตย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงธนพร ชมภู
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ์ วงค์ผัดศ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงนฤมล เจริญชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงนันทัชพร ทองสูบ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองดำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงบุษราคำ ชาวนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายปุญญชศักดิ

์

แซ่โค้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ จงกฎ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงพิมพิกา นามวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ ตังเกษมุกดา

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงพุธิตา บุญชมน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๔๖
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ แสงวงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงมัณฑณา จันทา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงรัตตินันท์ จิราพงศ์รักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงรุ่งศิริรัก นิธิเดชไพศาล
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พันธุ์สวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ โรจน์ธีรวนิช
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายวรพงศ์ พงศ์พฤทธิวัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายวีรภัทร พุทธสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงศตนันท์ มณีวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงศศิธร บุญจอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงศิริวิมล พงษ์เพชร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงสุทธญาณ์ บุญดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงสุธินี โล่ห์อัจฉริยะกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา ถะเถิงสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ดีรุณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงอทิรา วิเศษสุทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงอลิชา สุวรรณฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงอารยา ไบรท์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงกัลยาณี จำปากุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๖๖ เด็กหญิงขวัญณัชชาสร
บุญช่วย

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายจักรพงศ์ เจตนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงจุฑามณี เขียวอัมพร
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงชริดา อุรา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงชลิดา ศรีคราม

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายชัยยันต์ ตุลาดิลก
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงณัฐฐาวดี พงศ์พีระ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงณัฐฐิญา เฉลิมบุญนิธิโชติ
๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงณิชากร อินตะนัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงดวงใจ คำไพเราะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายทศพร พันวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงทินภัทร คำเหลียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๗๙
เด็กหญิงทิปต์ธีรนันท์ ศิริวุฒิ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงธัญญาธรณ์ สุขจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงธิญาดา ไชยรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงนุชนาฏ พงษ์เพชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงมุตตาพร จันล่องคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงประภาสิริ รัศมี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ ชุมต้น
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงผกายแก้ว มะลิทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงพรพิมล ใจชืน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายพรสุวรรณ ตอนศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายพัฒณะ รัศมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงภัทรลดา อุรา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงภัทรสุดา อุทาธร
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงมานิตา ทองปญญา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงมาริษา ทองปญญา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงวนัสนันท์ คันทะนาค
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายวรกฤศ โพธิธรรม

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายวสันต์ บุตรราช
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายวิริยะ สายัณห์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงศรัญญา ไสวธนากุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงศศิธร ทราธร
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงศิรินภร ฤทธิซิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หันแถลง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงศิโรรัตน์ เต็มใจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงสิริภา วงษ์แก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงสุภิญญา สมหมาย

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงหัทยา ก้านท้าว

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงอทิตยา เข็มทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายอรรถกร บัวแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงอรัญญา เกษี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงอริศรา พลันขุนทด

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงอริสรา สันทาวนนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงอารียา บุญสงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายอิสระ ธรรมรส
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงเมธาพร พรมสิงห์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายแสนชัย ไฝชัยภูมิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงไพลิน บุญส่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๑๖
นางสาวจักกรีการณ์ ปยวงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๑๗

นางสาวจันทร์ทิพย์ ขอบเขต
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๑๘

นางสาวจารุวรรณ วงษ์ใหญ่
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๑๙

นางสาวจินดาหรา ศรีบาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงฉันท์สินี ศรีโล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๒๑

นายชญานนท์ รัศมี
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๒๒

นางสาวชลธิชา ขาพรมราช
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๒๓

นางสาวณัชชา ศรีลาชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๒๔

นายณัฐพงศ์ สารพล
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายทศพร บุญกัณหา
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงทัตพิชา นันทเสน
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๒๗

นายธนกฤต ไสยสมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๒๘

นายธนวัฒน์ ดวนใหญ่
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๒๙
นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๓๐
นายธีรพัฒน์ โนนน้อย

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๓๑

นางสาวนภัส โคระศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๓๒

นางสาวนัชชา ศรีพลาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๓๓

นางสาวปฏิมา เหลือศิริ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๓๔

นางสาวประวิญญา ทีอุปมา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๓๕

นางสาวปทมา คำโสภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๓๖

นางสาวปาริชาติ เพชรฏา
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๓๗

นายพงศ์พิสุทธิ

์

อ่อนละม้าย
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๓๘

นางสาวพรนิภา กันฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๓๙

นางสาวพรสุรีย์ แสนสมบัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๔๐
นางสาวพัชราภา ทองเชือ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๔๑

นางสาวพุฒินันท์ สิริรจน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๔๒

นางสาวมณฑิรา ไชยสิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๔๓

นางสาวมธุรส ตุ้มคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๔๔

นางสาวมุทิตา แก้วภักดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๔๕

นางสาวรุ่งนภา ถนอมทรัพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๔๖

นางสาวลักษิกา โพธิชัย

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ รุ่งแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงวรารัตน์ วังทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๔๙

นางสาววริศรา ไชยปญญา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๙๕๐
นายวิลลี

่

กุย
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงศรินยา กองพงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๕๒

นางสาวศิริญาภรณ์ บุญตา
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๕๓

นายศิริฐาพร แก้วธรรมมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๕๔

นางสาวศิริลักษณ์ จำปาพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๕๕

นางสาวศิริวรรณ บรรเลงทรัพย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๕๖

นางสาวสิริวรรณ จันทะเสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๕๗

นางสาวสิริโสภา สิงห์สิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๕๘

นางสาวสุดาวัลย์ ละครศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ แมมขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๖๐
นางสาวสุทธิดา อักษร

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๖๑

นางสาวสุพรรณษา วรงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๖๒

นางสาวสุพรรณี ตุ้มทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๖๓

นายสุรวุฒิ ทองล้วน
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๖๔

นายส่งศักดิ

์

มลิวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๖๕

นางสาวหงษ์ฤดี เทียมสิงห์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๖๖

นางสาวอติพร บุญสงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๖๗

นายอนันทชัย สวนดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๖๘

นางสาวอมรรัตน์ สุนทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงอรัญญา หงษ์ศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๗๐
นางสาวอาจารี วรจักร

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๗๑

นายแทนไท ปกปอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๗๒

นายกนกพล นามวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๗๓

นางสาวจุฑามาศ แขมคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๗๔

นายชนะวัฒน์ โพนปลัด
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๗๕

นายชิษณุพงศ์ หมู่ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๗๖

นางสาวฐาปาณี จวงการ
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๗๗

นางสาวณัฐริกา กัณหาบุตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๗๘

นางสาวณาโณทัย สุทาบุญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๗๙

นางสาวดิษยา กิงทวยหาญ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๘๐
นางสาวทัตพิชา ปราบวงศา

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๘๑

นางสาวธนาวดี สารพล
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๘๒

นางสาวนิภาพรรณ จันลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๘๓

นางสาวนุชนาฎ งามมาก
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๘๔

นางสาวปยธิดา ทวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๑๙๘๕

นางสาวพรพรรณ จันทอน
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๘๖

นางสาวพรพรรณ เดชบุญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๘๗
นางสาวพัชราพรรณ พาลี

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๘๘

นางสาวพิมพ์ชนก แสงทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๘๙

นางสาวภัคจิรา ศรีเนตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๙๐
นางสาวมัณฑนา สังขาว

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๙๑

นางสาวรัชรินทร์ สารพล
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๙๒

นางสาวรัตนาภรณ์ อินตะนัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๙๓

นางสาวรุ่งทิพย์ สมบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๙๔

นางสาววิภาดา พรมชาติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๙๕

นางสาวศศิมา เขียวสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๙๖

นายศิรชัช ไชยโชติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๙๗

นางสาวศิรินภา หมืนแสนพัน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๙๘

นางสาวศิริลักษณ์ พิทักษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๑๙๙๙

นางสาวสุกัญญา ศรีพูล
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๐๐
นางสาวสุชัญญ์ญา ทุนมาก

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๐๑
นางสาวสุดารัตน์ คำสอน

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๐๒
นางสาวสุดารัตน์ พรมวงค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๐๓
นางสาวสุนิตา รอดแสวง

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๐๔
นางสาวสุวรรณา สุนันท์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๐๕
นางสาวอรัญญา โพธิน้อย

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๐๖
นางสาวอิสรีย์ ศิริเวชพันธุ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๐๗
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ส่อง

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๐๘
นางสาวเจติยา โสนโชติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๐๙
นางสาวขนิษฐา กาลเมฆ

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๑๐
นางสาวขวัญจิรา สิมศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๑๑
นางสาวจริยาภรณ์ โคตรพันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๑๒
นางสาวณัฐสินี ศิลาโชติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๑๓
นางสาวถิรนันท์ จันทร์เทศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๑๔
นางสาวธิดาวรรณ เรืองศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๑๕
นางสาวนฤมล สินศิริ

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๑๖
นางสาวบวรลักษณ์ สมบัติสกุลวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๑๗
นางสาวพิลดา คำพันธ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๑๘
นางสาวภัทรพร ปรากฏมาก

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๑๙
นางสาวภาวิณี ศิริภญญ์ไพศาล

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๐๒๐
นางสาววรพรรณ โยธี

๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๒๑
นางสาวศิริพร อินธิมาศ

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๒๒
นายสิทธิชัย ชาญชิตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๒๓
นางสาวสุทธิดา สุจันทา

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๒๔
นางสาวอภิสรา ปาณะดิษฐ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๒๕
นายอภิสิทธิ

์

คำดวงศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๒๖
นางสาวอารีญา สุทธภักดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วัดหลวงสุมังคลาราม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายกฤษนัย แสงทุย

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงกานต์สุดา หล้าสงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายก้องเกียรติ สุปตติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงจันจิรา จันทา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ โสดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายจีรัฐติกุล ไชยปญญา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงชญานิศ ศิลาวงค์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายธัชพล ชูชม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายธีรโรจน์ ทองสาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายปาณวัตร ชัยชาญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เพ็งภา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายพัสกร นารี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายมงคล พันธ์ดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงมาริสา ศรีอินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงวาสนา พาลัง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

สีดาทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา ธงชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายอชิรวิทย์ สุนันท์ชัยมงคล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายอนุชา จันทกรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วัดปาศรีสำราญ  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงกนกวลัย ดวงมาลา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงขวัญพิชา กิงแก้ว

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงจันทกานต์ ต้องประโคน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ ผลทับทิม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์

วัดปาดำรงพุทธธรรม
 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายธนพนธ์ เอียมชืน

่ ่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงนราวัลย์ เผือกกลางเมือง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงนิญาวดี ฐานทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงปยะดา ชาลีบุญ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายพงศกร ถ้วนครบ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์

วัดปาดำรงพุทธธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๙ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายพนมพร แสงแดง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงพรรัตน์ หวนคะนึง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายพีรธัช ศิริชนะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ถ้วนครบ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงรุ่งไพลิน แว่นกลาง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายวาริศ ปะนัดสุดจา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายศราวุฒิ ศิลาคำ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์

วัดปาดำรงพุทธธรรม
 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายศุภกิจ อ่อนทรวง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายศุภชัย กองแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์

วัดปาดำรงพุทธธรรม
 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายสิทธิชัย นวนไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายสุวรรณ ดวงสิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงอัมพร ศิลาคำ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์

วัดปาดำรงพุทธธรรม
 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายอานุภาพ ขาวพรวน

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์

วัดปาดำรงพุทธธรรม
 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ รักษาเขตต์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ แสงทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายอานนท์ แสงทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายเจษฎา อ่อนทรวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงจุฑามาศ แทนหอม

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายธนาทรัพย์ ยงย้อย

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
วัดปาดำรงพุทธธรรม

 

ศก ๖๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายกิจธิพงษ์ สุขจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายกิตติพงษ์ ทองหลอม

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงจินดารัตน์ พานทอง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงจิรวรรณ อินธิไชย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายจิรเดช สาลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มนัส

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงจุฑามาศ มนัส

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงชลธิชา ผู้มีสัตย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงญาณิศา พรมพิลา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงณัฐชยา ฉิมเพ็ง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงณัฐฑิดา ดวงงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายธนกฤต อินทร์แก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายธุวานนท์ ถาวร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายนนทภัทร ปราบมนตรี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงบุญสิตา เต็มสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๐ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายประริวัฒน์ นวมสุคนธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงปาริชาติ อินธิไชย

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายปยะ คำสี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายพงษกฤษ วิลัยเกษ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายพิชิตชัย ศรีหวาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แก้วชา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายวันฤดี ธรรมชาติ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายวิชัย สุดโสม

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายสันติราช ดีเสมอ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงสุภัชชา วัฒนา

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายสุรยุทธ์ ไข่มุกข์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงสุรัสวดี คำโสภา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงสุวรรณา พรหมพิลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ พูลภิรมย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายฐิติวัชร์ แท่นศร

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายนนทกร แก้วจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายนพรัตน์ แฝงภิรมย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เทียนชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายพัฒรพล อรรคบุตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงพิชชาภา ศรีหวาด

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายภูวนัย อินธิไชย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายษมานันท์ บูรณะกิติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายอนุชา อินธิไชย
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายอพิเชษฐ ฉิมเพ็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๑๔

นางสาวสุกัญญา โสภาสุข
๐๘/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงสีมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายชาญณรงค์ พอกล้า
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงธิติมา โกกะพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายนวดล ชูกลิน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)

วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายปฏิภาณ สอนกุพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีหวาด

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)

วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่ซิม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)

วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงจันทนา วงนารินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงจิรวรรณ วงนารินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์มณี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๑ / ๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงนวนันท์ ผันผ่อน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายปกรณ์ บาศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายปราโมทย์ วงค์เลิศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงปาริชาต ศรีวงค์จันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงปาริชาติ วงค์สุพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา คำปุย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)

วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายมนัสชัย คำปุย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

เกษสุภะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยหาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายพิทักษ์ มังสาลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายศรนรินทร์ ธรรมดวง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๓๖

นายภานุพงษ์ หาริกะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายอนุรักษ์ ไชยสีมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา)
วัดประชานิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๓๘

นายกฤษขจร ยอดรัก
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๓๙

นายกฤษฎา คุ้มศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๔๐
นายกฤษณุพงษ์ มะกรวัฒนะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๔๑

นางสาวกันตนา มานุสนธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๔๒

นางสาวกัลยา ราชบุญโย
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๔๓

นางสาวกาญจนา บรรลือทรัพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๔๔

นางสาวจริญญา คนคง
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๔๕

นางสาวจิรัชญา ศรีริต
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๔๖

นางสาวจุดารัตน์ อรัญทม
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๔๗

นางสาวชลิตา บุญโย
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๔๘

นายชัยวัฒน์ ตรีแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๔๙

นายชินวัตร สหุนันท์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๕๐
นางสาวฐาปณี ติงกระโทก

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๕๑

นางสาวณัชชา มิตรจิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๕๒

นางสาวณัฐธิดา สุจิตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๕๓

นางสาวธันยพร สมศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๕๔

นายธานินทร์ บัวบาล
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงนภากุล พงษ์ศรีดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๕๖

นางสาวนิภาพร พรมพิลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๕๗

นางสาวบุญสิตา ศรีจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๕๘

นางสาวปวีณา จอมภู
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๕๙

นางสาวปาริฉัตร รัตนนนต์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๒ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๑๖๐
นางสาวผุสชา อินทะศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๖๑

นายพงศสิทธิ

์

จำนิล
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๖๒

นายพรณภา ยอดโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๖๓

นางสาวพรศิริ ทุมมากรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สร้อยสน
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๖๕

นายภิรักษ์ วงภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๖๖

นางสาวภีรดา คุนาคม
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๖๗

นางสาวมณีรัตน์ นามบุตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๖๘

นางสาวมัลลิกา ศรีชาลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๖๙

นางสาวมินตรา คุณภาค
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๗๐
นางสาวยุวดี กลัดบุบผา

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๗๑

นางสาวรัตนาภรณ์ บัวพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๗๒

นางสาวลัดดาวัลย์ หาญเสมอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๗๓

นางสาววรนาจ พันธ์ไชย
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๗๔

นายวรพงศ์ โสดาจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๗๕

นายวรวิทย์ อมรวัฒนานุกูล
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๗๖

นางสาววรัญญา นามวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๗๗

นางสาววิรากร ศรียันต์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๗๘

นายวีรพล คำบุดดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๗๙

นางสาวศรีสุดา ศาลางาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๘๐
นางสาวศิริบงกช แก้วจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๘๑

นายศุภนิมิตร บุญคำอาจหาญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๘๒

นายสาริน ถะนัด
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๘๓

นางสาวสิริโสภา อสิพงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๘๔

นายสุกฤต พวงยอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๘๕

นางสาวสุจิตตรา ลินละทัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๘๖

นางสาวสุดารัตน์ บุตรราช
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๘๗

นางสาวสุธางศ์รัตน์ สีสังข์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๘๘

นางสาวสุนันทา ยอดงาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๘๙

นางสาวสุนิศา มุทุตา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๙๐
นางสาวสุภาพร เจียงวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมบัติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๙๒

นางสาวอรปรียา อินทร์แก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๙๓

นางสาวอารีรัตน์ ครองงาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๙๔

นางสาวอินทิรา วงค์จันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๓ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๑๙๕

นางสาวอินธุอร แสนปาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๙๖

นางสาวอิศริยา ไชยพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๙๗
นางสาวเกษฎาภรณ์ สงคราม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๙๘

นางสาวเบ็ญจมาศ กฤษวี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๑๙๙

นางสาวเพรชรา อารีเอือ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๐๐
นางสาวกมลทิพย์ หงษ์งาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๐๑
นางสาวกมลรัตน์ จังอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๐๒
นายกฤษฎา พันธ์เพชร

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๐๓
นางสาวขวัญฤดี อินทร์แก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๐๔
นายคุปต์ธรณินทร์ สุธี

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๐๕
นางสาวจรรยารักษ์ วรครุธ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๐๖
นางสาวจารุพร อินทร์แก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๐๗
นางสาวจินตนา บัวไขย

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๐๘
นางสาวจิรนันท์ พอใจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๐๙
นายจิรายุ สมบัติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๑๐
นางสาวจีรานันท์ จันทภักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๑๑

นางสาวจุฑามาศ อักษร
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๑๒

นางสาวจุรีรัตน์ ชาบรรทม
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๑๓

นางสาวชลนิชา หลักคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๑๔

นางสาวชัยพร นามเคน
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๑๕

นางสาวชุติมา โพธิกิง

์ ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๑๖

นางสาวณัฏฐิกา บุริทัศน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๑๗

นางสาวณัฐธิดา สุปะติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๑๘

นายณัฐวุฒิ มุกดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๑๙

นางสาวดวงกมล สุฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๒๐
นายถิรวัฒน์ ทองปญญา

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๒๑

นายทนงศักดิ

์

บัวเชย
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๒๒

นางสาวทัดดาว บุษบา
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๒๓

นางสาวทัศนีย์ ภูสีนวน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๒๔

นายธนาวุฒน์ อุมาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๒๕

นางสาวนำฝน มาลาชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๒๖

นายบัญชร แพทย์มด
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๒๗

นางสาวบัณฑิตา จันทร์หอม

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๒๘

นางสาวบัวแก้ว วงค์ภักดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๒๙

นายบุญส่ง ทับแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๔ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๒๓๐
นางสาวประทุมรัตน์ ไชยพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๓๑

นางสาวประภัสสร สมบัติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๓๒

นางสาวปรียานุช แก้วละมุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๓๓

นางสาวปวีณา คชพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๓๔

นางสาวปยภรณ์ กลำเงิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๓๕

นางสาวพรศิริ พรมพิลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๓๖

นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๓๗

นางสาวพิกุลแก้ว นระดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๓๘

นายภานุวัฒน์ ศรียงยศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๓๙

นายมีเกียรติ เชือทอง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๔๐
นางสาวรัฐธิญา นามวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๔๑

นายวชิระ หาญเสมอ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๔๒

นางสาววนิดา ผูกพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๔๓ นางสาววรรณฑิกาญจน์
ทองปญญา

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๔๔

นายวรินทร สันติเวศม์
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๔๕

นางสาววิชุนันท์ ชูช่วย
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๔๖

นางสาววิไรวรรณ คำสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๔๗

นายวีรพล ศรียันต์
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๔๘

นางสาวศิริพรทิพย์ ปุยอบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๔๙

นางสาวศุภชญา อินทนิล
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๕๐
นางสาวสาวิตตรี บุตรดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๕๑

นางสาวสิรินรัตน์ พลรักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๕๒

นายสุกฤต ทองสุทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๕๓

นางสาวสุกัญญา เนืองวงษา

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๕๔

นายสุทัศน์ เหลาสี
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๕๕

นางสาวสุธิตา มาลาชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๕๖

นางสาวสุนิตรา ภาเภา
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๕๗

นางสาวสุริยาพร ด้วงโพนแร้ง
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๕๘

นายอภิชาติ คำคูณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๕๙

นางสาวเจนจิรา จันทร์ดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๖๐
นางสาวเบญจมาศ ไชยบำรุง

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๖๑

นายไพรฑูรย์ กองแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วัดประชารังสรรค์  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญส่ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายภูธเนธ ไชยะสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงสรัญญา เขียงสถุ่ง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๕ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายจักรินทร์ แดนน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายจิโรจน์ บุดดาวงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายฉัตรชัย เพ็งพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงฐิติมา โปร่งจิตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีสุวรรณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายณัฐนนท์ ขาวสะอาด

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายณัฐพล ศรีสุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายธนพัฒ จันสนิท
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายนฤสรณ์ ศิริพงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายประวีณ กิงปอง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ พันธุ์ดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดวงอาจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงอรทัย คล่องใจ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายไกรวิชญ์ จันทำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงกาญจนา อุทัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ ยงกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุ้งทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายธนาวุฒิ คำเครือง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายนพรัตน์ เกษกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงนริศรา ระยับศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงปยมน โปร่งจิต
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๘๖
เด็กหญิงพรหมภัสสร เพ็งพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายภักคินัย พิมพระไกรดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายยุทธนา เสนาจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงรัตนมน ศรียงยศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายวรกิจ ทองมหา

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายวรโชติ น้อยเขียว
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายวิทยา เวรนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายศิวกร เชือทอง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ ไชยโคตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๙๕

นางสาวชุติกาญจน์ บุดดาวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๙๖

นางสาวสุภาพร เพ็งแจ่ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๙๗

นายสุรินทร์ บุดดาวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๙๘

นายกฤษฎา ศรีสมพร
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๒๙๙

นางสาวปณฑิตา เพ็งแจ่ม
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๖ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๓๐๐
นายภาณุพงศ์ สว่างพบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๐๑
นางสาวกุลชลี ขาวสะอาด

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๐๒
นางสาวจิราภรณ์ โพธิแก้ว

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๐๓
นายประเสริฐ เพ็งแจ่ม

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๐๔
นางสาวผกามาส หงษ์ชาติ

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๐๕
นางสาวพจณิชา พะวงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๐๖
นายพิภพ เพ็งแจ่ม

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๐๗
นายภัทรพงษ์ สุปตติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๐๘
นางสาวมะลิวรรณ สุภาพ

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๐๙
นางสาวรัตนาภรณ์ ธรรมคุณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๑๐
นางสาวสกุณตลา เพ็งแจ่ม

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๑๑

นางสาวสุรีฉาย สมัครธัญกิจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๑๒

นางสาวอำพร ศรียงยศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม วัดปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงกรกนก สมภาวะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๑๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงศ์ใหญ่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสนะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แพงคำแดง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายกิตนัย โททอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

กลินจันทร์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีหาบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงกุลวดี อันตาระโรค

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายคฑาวุธ ศรีหาเวช

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายจิรพนธ์ สุวรรณสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ไพราม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำจันดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงชลดา ทองสุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายชัยอนันท์ เจือทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายชินวงค์ จิบจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงฐิตาพร พันธ์เพ็ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงฐิติมา โสดามา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีทา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีบุรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๓๒
เด็กหญิงณัฏธิกาญน์ บุญจริง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงณัฐรุจา สารีอาจ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายถนัดกิจ กล้าหาญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๗ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทร์หอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายทรัพย์สถิต หนวดตีบ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงทักษพร โพธิขาว

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงทิพยรัตน์ อัดโท
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายธนภัทร ไชยขันตรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายธนัฎชัย ทองสุ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายธนาภัทร พรมสิงห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายธนายุทธ ผาปรางค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายธวัชชัย ประชาราษฏร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๔๔
เด็กหญิงธัญญาธรณ์ ขุนเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทร์หอม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไชยคุณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงธิญาดา ชาภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำเลือม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาภักดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญไฮ้

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายธีระยุทธ หารพรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายธเนศวร ฉลาดศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายนนทชัย สุวรรณสิงห์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายนรินธรณ์ ทองสุ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงนวรินทร์ สุขชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายนัฐพงษ์ พืนผา

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายนันทนาวุฒิ วรรณทวี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงนิชาภัทร บุญบู่
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงนิตยา เสมามิง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงปทิตตา บุญมี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงปธานิน ดีโลนงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงปนัดดา ศรีเลิศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายปรเมศวร์ สายทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงพรนภา คำสะอาด
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายพฤฒิพงศ์ สินสิมหา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงพัชรพร ทองอ่อน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยขันตรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงพิมานมาศ บุญสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงพิยดา ยิมจูงนาง

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๘ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายพีระพัฒน์ รัตวาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงภัชฎาภรณ์ บุญรินทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายภัทรชนน ภิญโญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายภัทรพล สมาคม
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายภาณุพงศ์ นคะศร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายภูตะวัน สายหงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายภูริพัฒน์ จันทร์พูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายภูริเดช คำหล้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงมณีวรรณ จันทร์หอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายมนตรี คีรีวรรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายรัฐพงษ์ จิตรบรรจง

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้ววิชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงรินรดา ชาภักดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงรุ่งนภา บุดสาเดช
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงวรกานต์ สุขชาติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงวรนุช จุลหอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงวรรณภา เปรมประชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงวรรณวิสา ศิริพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญเงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงวิจิตรา จันแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงวิภายี ศรีโชค

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายวีรภัทร โต๊ะกา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายวีระวัฒน์ สีจาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงศศินา ศรีหาเวช
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงศิรินภา ครองยุติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงศิริวรรณ สีบุญเรือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายศิริวัฒน์ เย็นระยับ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายศุภกร ด้วงเผือก
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายศุภฤกษ์ คำศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๓๙๙
เด็กชายสมเจษฎาพร ชูศรีทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายสหรัฐ ฐานโอฬาร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงสุกัญญา คณาญาติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงสุณีรัตน์ พืนผา

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญรินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายสุเมธา พันธ์ศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๙ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ โททอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายอดิเทพ โพธิพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายอนุชิต เสนาภักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงอภิญญา แก้วพวง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรทิพย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงอรอนงค์ บุญเพิม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงอลิชา ชุยทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงอลิษา พละศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายอาทิตย์ ใจทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงอาภรณ์ พูนพุด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๑๕
เด็กหญิงอำพรรัตนา กาวัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำจุน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายเจษฎา คลังภูเขียว
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงเบญจมาศ แสนปม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๑๙
เด็กหญิงเพชรไพลิน พันธุ์วิไล

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงเมทิณี สุณี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงเสาวลักษ์ อาโต่
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายโอศิริ สุขชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายกฤษฎา พิมพ์พงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายกฤษติศักดิ

์

กันหารินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลเพิม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ประสานวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายกายสิทธิ

์

โททอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงกิตติยา พิมพ์พงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงกุสุมา กันยาสาย
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงจันทิมา มนตรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงจีรนันต์ สุวรรณสิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายชนกนันทน์ บูรพา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ เถาว์คำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ พรมโลก
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงชมภู่ นามวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงชุติมา เลขกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีชาเนตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายทินกร นะวัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายธนญชัย บัวผัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๐ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงธนัชชา ศรีหาเวช

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายธนาวุธ ทวีบุญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายธนโชติ โพธิทอง

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายธรรมนูญ จันทร์พูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เทียงแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก้วสง่า

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายนครินทร์ อัมพรศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ ดำลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงนฤมล โกศล
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงนัฐมล เทียงทัศน์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายนันทพงค์ มณีพงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงบุญนุช สารบูรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงปณัดดา ฐานโอฬาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงประภาศรี สูงสุด
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๕๔
เด็กหญิงปรางค์วลัย ไชยคุณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงปราวีณา วงค์ชัยภูมิ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายปรเมศร์ อุปไมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงปวารณา วงค์คำจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงปยนุช วงษ์ใหญ่
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงพรสุดา กงล้อม
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงพัชราภา พันธ์ศิริ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ ศิริบูรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงพิจิตรา พืนพรม

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ใจ อารีย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงภัทรพร คำศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เลาหะวินิชย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายภาณุพงศ์ พาประกอบ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงภาสุรีย์ วงษ์แก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงมณีนุช สุดประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ครองยุทธ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงลักษิกา บุญไฮ้

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงลัดดา จันทร์หอม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ หวลคนึง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงวริศรา แสวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๗๔
เด็กหญิงวัชริยาภรณ์ อิญปญญา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๑ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงวิยะดา สืบสุด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงศศิธร โพธิขาว

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงศิริลักษ์ สายโสม
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายศิริโชค ฤกษ์สว่าง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายศุภชัย ศรีเรือน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงสุชานาฎ จอมพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงสุพัตรา สุพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายสุรพงศ์ สมขาว
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายอดิศร ทองสลับ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายอนุชิต พิมพา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงห์เสน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงอมิตรา ศรีงาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงอรนุช ใบศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ พันธ์ดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงอรุณี บุญปก
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงอรุนีย์ สิมณี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วตรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงอาฑิตยา สนผล
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำเรืองบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงอาลิสา วงค์เศษ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายอิทธิพล ภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงอุไรรัตน์ บุญสละ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายเดชติพงศ์ จิตโชติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงเทวรัตน์ ใจตรง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงเทวี ทองทิพย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงเนตรธิดา ศรีหวาด

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงเบญจพร สลักคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงเบญญาภา อินทร์ปญญา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

โชคดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงโสภิดา ภูติยา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณสิงห์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวงาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงกัลยาณี บุญจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายกิตติชัย อภัยสีลา

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๐๙
นายกิตติพงศ์ บุญรินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๒ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายกิรติพงษ์ วงศ์สุธา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงกุลชิดา บุษดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายก้องภพ เกษทองมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายคงคา จิบจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงจันจิรา สุภาษี
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงจันทาลักษ์ แก้วกิง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงจารุวรรณ บัวทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงจิตรา บุญบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายจิรยุทธ แก้วห้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงจิรัตน์ธญา ไชยคุณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ วงศ์ใหญ่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๒๑
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ยานสถิตย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงชญาดา สิงห์ผง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงชฎาพร บุญเพิม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงชนรรพร ทองสลับ
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายชวรัตน์ สร้อยรอด
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายชัยอนันต์ มีคำนิล
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายชาญณรงค์ ทองทิพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายชานนท์ รักษาชนม์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงณัฐสุดา โปริสา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงดวงใจ ไชยคุณ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายตะวัน ทุมวงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายธนพล บุญขันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายนรบดี ชโยปการกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงนฤมล พรรณโคตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงนฤมล วงค์คำจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายนวพล คุณศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายนิติพล ศรีภักดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงนุศรา พรมอารักษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงปยวรรณ บุญเพิม

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายพงศกร จันหอม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๔๑
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ สีหาบุตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงพิมลภา พืนผา

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายภาณุมาศ เสนะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงสุภาพร เรือนรส

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๓ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี แจ่มสงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายสุภิชัย ภูนุพา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงสุลันดา สติปญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงอณัฐชญา พงค์สีดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงอธิติยา ศรีสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายอนันต์ เชือลี

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายอภิเดช บุญพอ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายอัมรินทร์ บูรพา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายอาทิตย์ สิงห์เสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงเกวลี กระไตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงเกศินี ลุนศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายเจนณรงค์ สายคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๕๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พูลเพิม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายแดนสวรรค์ สุวรรณคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๕๙

นางสาวกรกช สุวรรณคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๖๐
นายกฤษดากร แจ่มสงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงขวัญธิดา พิมศรีโคตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๖๒

นางสาวจันทร์จิรา สลักคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๖๓

นางสาวจินดานุช บุตรทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงจิรายุ ปทมะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๖๕

นางสาวจุฑามาศ ไชยคุณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๖๖

นางสาวณัฐวิกา มะโนไพร
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๖๗

นายทนพงษ์ ไชยขันตรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๖๘

นายทัศน์พล พิมพา
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๖๙

นางสาวทิตาวีร์ พรมโยธา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๗๐
นายทิวทัศน์ เรือนแพง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงธมนวรร จำปาทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๗๒

นางสาวนันทวัน กาคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๗๓

นางสาวนันทิดา รักษาพล
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๗๔

นางสาวนำทิพย์ เผือแผ่

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงปนัดดา สิงห์เสน
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๗๖

นางสาวประภัสสร ตะจันดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๗๗

นางสาวพรธิดา พิมพ์พิพัฒน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๗๘

นางสาวภริตา บุญนำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๗๙

นางสาวรัตนา จันพูล
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๔ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา สายใหม

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๘๑

นางสาววรวรรณ ธรรมนิยม
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๘๒

นางสาววิจิตรา ยุทธพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๘๓

นายศราวุฒิ ขาวสลับ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๘๔

นางสาวศศิการ สมภพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๘๕

นายสาทิศ จิตต์รักษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๘๖

นายสุบิน ศิริบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๘๗

นางสาวสุภัทรชา กล้าหาญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายอภิกิจ ชาภักดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงอภิญญา กฤษวี
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๙๐
นางสาวอาทิตยากรณ์

นะวัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๙๑

นางสาวเกษแก้ว นาลาสาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๙๒

นางสาวกิติยากร เพชรมุณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๙๓

นางสาวกุลวรินทร์ ศิริจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๙๔

นางสาวขนิษฐา โพธิพุ่ม

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๙๕

นางสาวจันจิรา ไชยคุณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๙๖

นางสาวชลดา อาจเอียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๙๗

นางสาวชลธิชา พรมมุณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๙๘

นายณัชพล อารีย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๕๙๙

นายดลณฤทธิ

์

ศรีปาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๐๐
นางสาวดอกสร้อย คำภูบาล

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๐๑
นายธนวัฒน์ วงค์ประเทศ

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๐๒
นางสาวธิดามาส มะลัยทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๐๓
นางสาวนทพรรณ ยอดใส

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๐๔
นางสาวนพเก้า ปนประไมย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๐๕
นางสาวนิภาพร ดวงงอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๐๖
นางสาวนิมนวล

่

สิงห์ไกร
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๐๗
นางสาวประภิญญา ลาพรหมมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๐๘
นายปาร์มเมฆ พรมสิงห์

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๐๙
นางสาวพัชณิดา เสนาภักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๑๐
นางสาวพัชนี ไชยคุณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๑๑

นางสาวพัชราภรณ์ สุขวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๑๒

นางสาวภัทรวดี ไชยะพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๑๓

นางสาวมณีวรรณ ชาภักดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๑๔

นางสาวมิตรธิดา สันทวี
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๕ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๖๑๕

นายยุทธยา เรืองหาษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๑๖

นายรุ่งระวี เสนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๑๗

นางสาววนิดา โพธิหลง

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๑๘

นายวรชัย ทองสลับ
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๑๙

นางสาววรนาฏ จิบจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๒๐
นางสาววรรณนิภา ภูติยา

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๒๑

นางสาววรรณิภา ศรีหาเวช
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๒๒

นายวรเมธ อำนวยโภชน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๒๓

นายวัชรพล ครองยุติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๒๔

นายวัชรินทร์ ภูถูกหมอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๒๕

นางสาววิจิตรา แก้วสง่า
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๒๖

นางสาววิภารัตน์ แก้วเคนมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๒๗

นางสาวศิริษา วิชระโภชน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๒๘
นางสาวสมปรารถนา สายจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๒๙

นายสิทธิชัย ไชยสัตย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๓๐
นางสาวสุทธิลักษณ์ พืนพรม

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๓๑

นางสาวสุพัฒตรา แจ่มเชือ

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๓๒

นางสาวสุภาวดี คำกิง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๓๓

นางสาวสุวนันท์ รายงาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๓๔

นางสาวอติพร พิลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๓๕

นายอธิพันธ์ รัศมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๓๖

นางสาวอังสิริมาพร โกศล
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๓๗

นางสาวอัมพวัน ศรีหาบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๓๘

นางสาวอารีญา ภูมิสองชัน

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๓๙

นางสาวเจนจิรา ศรีพารา
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๔๐
นางสาวกนกวรรณ ชาภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๔๑

นางสาวกรรณิกา พรมชาติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๔๒

นายจารุพงศ์ จันพูล
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๔๓

นางสาวชุติมา อุติลา
๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๔๔

นางสาวณิชารีย์ นิลสินที
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๔๕

นายธนราชันย์ สารบรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๔๖

นางสาวธัญญารัตน์ เติบโต
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๔๗

นางสาวปณิตา ศิริพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๔๘

นางสาวพรรณวิภา พันธ์ศิริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๔๙

นายภูธเนศ สุขอ้วน
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๖ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๖๕๐
นายมงคล พันธ์เพ็ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๕๑

นางสาวมนธิยา มิงมะลี

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๕๒

นางสาวมลิษา แก้วคำรอด
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๕๓

นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์หอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๕๔

นางสาววิภาวรรณ ราชโสภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๕๕

นางสาวศุกิจพร คำกิง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๕๖

นางสาวสมฤทัย ใจเครือ
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๕๗

นายสิทธิศักดิ

์

ศรีคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๕๘

นางสาวสุกานดา เสารี
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๕๙

นายสุขสวัสดิ

์

แต้มทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๖๐
นางสาวสุพัฒตรา บุญประดิษฐ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๖๑

นายอธิปไตย์ คำศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๖๒

นางสาวอุไรวรรณ แก้วใส
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๖๓
นางสาวเบญจวรรณ ครองยุติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๖๔

นายเอกภักดิ

์

ไพราม
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๖๕
นางสาวแพรวพรรณ สะอาด

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๖๖

ไม่ทราบนัยนา มุกดาจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๖๗

นางสาวสมใจ ปองภา

๒๗/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๖๘

นางสาวจริยา อุระนันต์

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๖๙

นางจิตอารีย์ ศรีสงคราม
๐๘/๐๘/๒๕๑๐

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๗๐
นายชรินทร์ พ่วงลา

๐๓/๐๘/๒๕๐๘
กศน.อำเภอโนนคูณ

วัดปาประชาสามัคคี
 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๗๑

นางสาวชุติมา ทวีรักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๗๒

นางสาวชุลี ทวีรักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๗๓

นายณัฐพล ดินส้ม
๒๖/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๗๔

นายดำรงศักดิ

์

นัยเนตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๗๕

นางสาวทัศนีย์ จิณะเสน
๑๐/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๗๖

นายธนากร บาศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๗๗

ไม่ทราบธนาเทพ สิงห์ซอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงธัญชนก กงล้อม
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๗๙

นางสาวนฤมล ทุมทอง
๑๐/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๘๐
นายนเรศ สิงห์ซอม

๓๑/๐๗/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงปนัดดา พิมพานิล
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๘๒

นายประพันธ์ ธงชัย
๑๙/๐๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๘๓

นางสาวพรทิพย์ นาคแท้
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๘๔

นางสาวพรปวีณ์ ศรีทะ
๒๒/๐๗/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๗ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๖๘๕

นางสาวพิมพ์วิภา ผดุงโกเม็ด
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๘๖

นายภานุวัฒน์ เรืองเรียม
๒๓/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๘๗

นายมนตรี ศรีพรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๘๘

นายยุทธภูมิ บุญมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๘๙

นางรักษา กระมล
๑๘/๐๕/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๙๐
นายฤทธิพร ห่วงเพชร

๐๗/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงวนิดา แสนเขือนแก้ว

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๙๒

นายวัฒนา อาษาสุข
๑๓/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๙๓

นายวีรชัย กิงจันมล

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๙๔

นายวีระยุทธ ศรีหาบุตร
๐๑/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๙๕

นายวุฒิพงษ์ บุญเสนอ
๒๖/๐๕/๒๕๓๔

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๙๖

นายศรัณยู พรมตา
๐๘/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๙๗

นางสมบูรณ์ อารีย์
๐๙/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๙๘

นายสมัย ราชภักดี
๒๘/๐๖/๒๕๐๘

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๖๙๙

นายสะมะพล ไชยพิมพ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๐๐
นายสุทธิพงษ์ วงค์คำแพง

๑๙/๑๐/๒๕๑๓

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๐๑
นางสาวสุภัสสร เพชรศิลา

๒๖/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๐๒
นายสุริยา นันทา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๐๓
นางสาวสุวรรณา จรรยา

๑๗/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๐๔
นางสาวหนูพิน บุตรโท

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๐๕
นางสาวอมรรัตน์ แท่นศิลา

๒๙/๐๘/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๐๖
นางสาวอำภา สายเหล็ก

๑๗/๐๓/๒๕๒๔

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๐๗
นายเสถียร อารีย์

๐๒/๐๗/๒๕๑๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๐๘
นายโยธิน เพียโคตร

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๐๙
นางสาวกัญญา ศรีสุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๑๐
นางสาวกาญจนา เหลือมใสย์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๑๑

นายกาหลง แขมเกษม

๑๘/๑๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๑๒

นางข่อง ปรีโทน
๐๑/๐๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๑๓

นางสาวจริญญา จันดากรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๑๔

นายจัตุพล สลับศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๑๕

นางจันเพ็ญ ศรีสุวรรณ
๐๕/๐๕/๒๕๑๘

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๑๖

นางสาวจิตตรา พันมา

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๑๗

นางสาวจิราวรรณ์ สงนอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๑๘

นางสาวจุรีพร โพธิคำวงค์

์

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๑๙

นายชลิต ทัดเทียม
๒๖/๐๕/๒๕๓๓

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๘ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๗๒๐
นายชาตรี สายสิงห์

๑๙/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๒๑

นายณรงศักดิ

์

ไชยสอน
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๒๒

นายณัฐพงษ์ เจริญสุข

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๒๓

นางสาวดารารัตน์ วงค์วรรณา ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๒๔

นายตะวัน พรมสุข
๐๖/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๒๕

นางทองดำ วิชาชัย
๑๐/๐๙/๒๕๐๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๒๖

นายทองหลาง นามาก
๒๕/๐๙/๒๕๑๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๒๗

นายธนกฤต โกศล
๒๓/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๒๘

นายธนศักดิ

์

อินธิเดช
๒๔/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๒๙

นายธวัชชัย ทองลือ
๐๑/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๓๐
นายธีรพล ทองเนตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๓๑

นางสาวนงนภัส ขุนบุญนางลอง ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๓๒

นายบุญญฤทธิ

์

เหลือมใสย์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๓๓

นายบุญมัด สามสี
๐๓/๐๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๓๔

นางสาวบุษราคัม พันธ์ปกครอง
๐๔/๐๖/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๓๕

นายประดิษฐ์ วิชาชัย
๐๕/๐๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๓๖

นายปรีชา ชมชืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๓๗

นางสาวผ่องศรี พรมสว่าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๓๘

นางสาวพิสมร คำศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๓๙

นางสาวพูลศรี ชมชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๑๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๔๐
นางสาวมาลัย พันธ์กิงทิพย์

่

๐๗/๑๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๔๑

นายฤกษ์ชัย สีลาเสร็จ
๐๔/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๔๒

นางสาววนิดา ปุระกรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๔๓

นายวรพล จันพวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๔๔

นายวีรชัย เรืองหงษา

๒๖/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๔๕

นายสมธรรม ธรรมพรวาณิช
๑๙/๑๐/๒๕๐๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๔๖

นายสมบูรณ์ พงษ์เพ็ง
๑๕/๐๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๔๗

นายสมัย รองสุพรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๐๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๔๘

นายสราวุธ แสนสุข

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๔๙

นายสายทอง สุกใส
๐๖/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๕๐
นางสุจิตรา เทนสุนา

๒๖/๐๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๕๑

นายสุทัศน์ สังวาลย์
๒๓/๐๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๕๒

นายสุทิตย์ เมืองจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๕๓

นางสุทิสา ห่วงเพชร
๒๙/๐๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๕๔

นางหนูเวียง วงษา
๒๒/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๙ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๗๕๕

นายอนันตชัย นามลีลา
๑๙/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๕๖

นายอนันต์ พันธ์ศรี
๒๖/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๕๗

นางอรทัย จันดากรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๑๒

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๕๘

นางอำพร ไชยโยธา
๐๑/๐๓/๒๕๐๘

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๕๙

นางสาวเกษศิรินทร์ สังสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๖๐
นางสาวเพ็ญวิพา สารภาพ

๐๒/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๖๑

นายแบน คำแสนหมืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๐๙

กศน.อำเภอโนนคูณ
วัดปาประชาสามัคคี

 

ศก ๖๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายกฤษณพล จันทร์ใหม่
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงจิฬาภัณฑ ทองบาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายชยากร สิงห์ขอม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงชลธิชา ปอมคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายชัยนันท์ บุตะเคียน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงชีวพร ศาลางาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ งามโสภณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายณรงค์ชัย ไตรรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ พวงพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เศษรักษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา โลภาส
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงณัฐวรา สิงห์หลอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายธนพล ดิษฐมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ ภาละโถ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายธีระพล สุวรรณชาติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายนนธการ เรืองเดช
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงนภัสกร จันดาลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงนุศรา สุขแสวง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กชายบารมี สายรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายปฎิพัทธ์ ทำบุญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงปนัดดา ตรีสอนรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงปนัดดา สุขสบาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงปนัดดา อินมณเทียร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๘๕

นางสาวประกายฟา คำตัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปอกแจ้
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายพิชิตชัย ศรีบุญเรือ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายพิทักษ์ ตะเคียนเกลียง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ชืนชม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๐ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ บุตวงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายภาสกร บุญศรัทธา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายภูตะวัน พิกุลศิริ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายมงคลชัย สีดาแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงมลิวรรณ สิทโท
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงมุฐินิล ธนานุรักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายยอดรัก ทองดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มีทองเหลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายวรากรณ์ ศิริพงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายวันชัย เจริญศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงวิภาดา มังคัง

่ ่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สิทธิพล

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายศุภกฤษ หล่อแหลม

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายสมพล งามสม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงสมฤดี อ่อนคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีวิศร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายสหรัฐ พรหมดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายสิงหชัย ใจศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา พวงพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายสุวรรณหงษ์ โมกชัยสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ บุตรศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายอภิชัย สายเสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายอภิลักษณ์ ศรีสังข์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ พรมเสนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงเนตรนภา อุปมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายเมธีสวัสดิ

์

เพิมผล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายเริงศักดิ

์

พงษ์ชาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สาระวัน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายกฤษณะ ตนเหียม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายกฤษดา ตระกูลรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงกิตติยา คำนาโฮม

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายจักรพงค์ คงราช
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ลุนพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงชมพูนุช บัวสา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายชาญณรงค์ ยอดตะพงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๑ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายถนัดกิจ ปญญาสิม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

เหล้าแตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายทศพล รืนรมย์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายธวัฒชัย พรมภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประมวล
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายธีรภัทร์ ตะเคียนเกลียง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายธีวกรณ์ ศรีสิงห์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายนที นิพันธ์รัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงบุษกร อุดร
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายพชรนัย พรหมโคต

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงพัชรพร พลคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายพัลลภ ปลัดจง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายพีระพัฒน์ บุญกู่
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายมนตรี มะลิสิม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงมาลินี มีชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงมาลิษา พุทธรักษา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายศรัณย์ วรสา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายสถาพร แสงสกุลทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงสหฤทัย เฮาประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายสิทธิชัย แก้ววงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายสิริวัฒน์ สระขุนทด
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงสุนทรี ราชตราชู
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายอดุลย์ พันธ์เปน
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายอนันตชัย ใยนนท์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายอนุชิต สุริยวาลย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงอภิญญา เถรวงค์แก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงอรณิชา พลแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายอะพิทาน โพธิสาน

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายอาทร บุญขาว
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ วงค์ทองนิล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงอุมาพร คำจันลา
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงอุมาพร บัวขันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายเมธา ศรีลาชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ศรีรุ่งเรือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายเอกชัย ไชยโคตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๒ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญศรัทธา

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายกลองสิน ฝอยทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุตรศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๖๓
เด็กหญิงกิติญาภรณ์ บุญเมือง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงจตุพร บุพศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงจาริญา ใจธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๖๖

นางสาวจีรนันท์ สวยงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายทัศพงษ์ ปญญา
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ พันเงิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายธนากร ศรีษาคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายธีรพล ท่วงที

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ใยนนท์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงนันทิชา หลักม่วง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงนิตติยา ยอดจักร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงนิติยา จุลทัศน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงปรมี ศรีคำวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายประมวลชัย ประเชิญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทองเลิศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงผกากานต์ จันทร์พวงเสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงพรนภา บังแสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงพิยดา ศิริอิม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงพิยะดา สาสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายวรชัย ยืนยาว
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงวรรัตน์ หนาแน่น
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายวายุ สาลินี
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายวาสนา ชุมแสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายวิทวัฒน์ สาระพล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองเหลือม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายสุขสันต์ สืบโคตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงสุทธิดา กลำเงิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงสุปราณี พรมชืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงสุภัทชา ตะเคียนเกลียง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ มะโนชาติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงสุมาลี ทองเพชร
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายสุรชัย ถาวร
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๓ / ๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายสุรเดช ทัพไทย
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายอนันตศักดิ

์

มิตราช
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงอนุธิดา สีแดด
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายอนุสรณ์ ปรือปรัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงอริยา มานุรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงอริษา จันทร์ส่อง

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงอิสดาพร สมหาว

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงกนกภรณ์ แช่สระน้อย

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๐๓
นางสาวกรวิภา ศรีมงคล

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๐๔
นางสาวกัญญารัตน์ ชาบุญเรือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๐๕
นางสาวกัลยกร ใจสว่าง

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๐๖
นายกิตติวัฒน์ วงค์แสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๐๗
นางสาวจันทร์จิรา เถรวงค์แก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๐๘
นางสาวจิราวรรณ เนตรขำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๐๙
นางสาวจุฬาลักษณ์ สะใบ

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงฉวีวรรณ กุมวิจิตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๑๑

นางสาวชนิกา หนักแน่น
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๑๒

นางสาวชลธิชา คำอุดม
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๑๓

นายชาญณรงค์ ทองเลิศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๑๔

นายชโลทร ผิวนวน
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๑๕

นางสาวช่อผกา มีดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๑๖

นายณัฐวุฒิ สริรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๑๗

นายดนุพร แสงแดง
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๑๘

นางสาวนำฝน ทองบาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๑๙

นางสาวปดิวรัตน์ สมคณะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๒๐
นางสาวปริศนา ไตรศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๒๑

นายภาคภูมิ ระหาร
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๒๒

นางสาววิลาษิณี มหาสอน

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๒๓

นางสาวศิริกานดา ขุริพอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๒๔

นายศิริศักดิ

์

ไชยแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๒๕

นายสรวิชญ์ พิศนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๒๖

นางสาวสิรินทร ผลแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๒๗

นางสาวสิริยากร คำแสน
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๒๘

นายสุทธิพงษ์ รักยิง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๒๙

นายสุทิน ไกรวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๔ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๙๓๐
นางสาวสุนทรียา กันยาโพธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๓๑

นางสาวสุภาพร จันทะพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๓๒

นายสุริยา ปุริมะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๓๓

นายสุริยุทธ เรียมทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๓๔

นายอภิสิทธิ

์

คันศร
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๓๕

นายอัฐวิล นันทะสิงห์
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๓๖

นายอาทิตย์ อุดม
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๓๗

นางสาวอารียา เข็มเอียม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๓๘
นางสาวเจษฎาภรณ์ วรรณา

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๓๙

นายโชติวัฒน์ ตะเคียนเกลียง

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๔๐
นางสาวกัลยา กวดขันธ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๔๑

นายกิตติศักดิ

์

คูณศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๔๒

นางสาวฉันทนา พรเพ็ชร
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๔๓

นายณรงค์ศักดิ

์

เพ็ชชู
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๔๔

นายธวัชชัย สารทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๔๕

นายนัชพล ศรีกุตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๔๖

นายปรีชา จันทร์สุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๔๗
นางสาวพัสตราภรณ์ ธรรมชาติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๔๘

นายพิชิตชัย สาตือ

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๔๙

นางสาวรัชนี จันทะชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๕๐
นายวิษณุ หลักชัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๕๑

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ขันธ์รัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๕๒

นางสาวสมฤทัย บุตะเคียน
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๕๓

นางสาวสุธิตา กิงมาลา

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๕๔

นางสาวสุนทรี แสวงสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๕๕

นางสาวสุนิษา พลแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๕๖

นางสาวสุภาวดี พลแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๕๗

นางสาวสุวดี ธนานุรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๕๘

นางสาวอภิญญา ภูนุภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๕๙

นางสาวอรพิน แย้มโอต
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๖๐
นางสาวอัญญารัตน์ สิมาทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๖๑

นางสาวอัมรา คูณศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๖๒

นายเกรียงไกร เพ็งแจ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๖๓

นางสาวเกศกนก บุญขวาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๖๔

นางสาวเพชรมณี มนตรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๕ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๒๙๖๕

นายเรวัฒน์ มณีศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๖๖

นางสาวจันทณา สาระพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๖๗

นางสาวฐิตินันท์ จันทร์เหลือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๖๘

นายธนกิตต์ เทียนทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๖๙

นางสาวนวลละออ นิจาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๗๐
นางสาวนำอ้อย พิมูลชาติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๗๑

นางสาวปนัดดา ปรือปรัก

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๗๒

นางสาวประไพ พิมานแพง
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๗๓

นางสาวปวีณา พงษ์ชาติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๗๔
นางสาวพรวิภาวรรณ มณีวงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๗๕

นายพิทยา พรหมดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๗๖

นายภูสิงห์ จำปา
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๗๗

นางสาวมิลินดา ธาตุทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๗๘

นายฤทธิไกร พงษ์สุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๗๙

นายวรุฒิ สมเคราะห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๘๐
นางสาววิราภรณ์ ตราชู

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๘๑

นางสาวศิริวรรณ ไชยพัฒน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๘๒

นางสาวศิวนาถ แสงบึง
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๘๓

นายสราวุฒิ โสภากุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๘๔

นางสาวสุดา วิลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๘๕

นางสาวสุดา เสนคราม
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๘๖

นางสาวสุวรรณี ผิวงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๘๗

นายอำพล คำแสน
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๘๘

นายอิสระพงศ์ มีทองเหลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ วัดไพรพัฒนา  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงจันทกานต์ บุตรโส
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายจิรายุ เครือพยัคฆ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงจิลลารัศมิ

์

ใจบุญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงนิชาภัทร โต๊ะทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ดวงมณี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงยวิษฐา สวัสดินที

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายวินัย ใจเพ็ง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจเพ็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ จันทสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงอัณชรี ทองอ้ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงญาณิศา บรรดิษฐ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๖ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงนภาวัลย์ บุตรโส

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงมานา ธรรมพร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายวุฒินันท์ สมควรสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงศุกิจตา สุระภา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงอรยา แก้วบุตรดา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงอรอนงค์ ใยทอน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงอารียา ทองอินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายโกมินทร์ ยิงชูชืน

่ ่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงขวัญธิชา เพชรงา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงขวัญหทัย ภักดีพงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงจาริยานันท์ นวลแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงจิรชยา ยิงดัง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงจิรวรรณ โต๊ะเงิน

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงชญาดา เพ็งพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายชัยอนันท์ โสระชาติ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงณัชฐกานต์ กำเนิด

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายทักษ์ดนัย รสชาติ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงธนรัตน์ แก้วปลัง

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงธัญชนก นำหวาน

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญทศ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายธีรเทพ ธรรมวงษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายนครินทร์ คำขาว

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงนนทิชา ธรรมจักร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายนุกูล ยอดตะพงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กชายปรเมษฐ์ ปอมจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงปยะนันท์ พงษ์สุวรรณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ธรรมกิจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ศรีลาชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายพีรวัฒน์ แก้วสร้อย

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายพีระณัฐ งามลำ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วเภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายภูวดล ทันกลาง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงวรรณิดา นาสุก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายวรเวช ดวงกุลสา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายวิทวัฒน์ คุณสอน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๗ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายศตวรรษ อ้วนอก

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงศรัญญา แสงเพ็ง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายสมรักษ์ คำขาว

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายสรวิชญ์ แก้ววงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงสุขกมล คงทนชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงสุพัดตรา พงคละ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงอรวรรณ อุปชา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กหญิงอริสา สีดา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงอักษิกา แหวนเพชร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายอัมรินทร์ คำวัง

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายอิสรภาพ นุพันธุ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายเทพพิทักษ์ คำขาว

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายเทวราช วรรณฤทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๔๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ทองเลิศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายเรืองตะวัน จันทร์แพง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายเอกชัย แสงเพ็ง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กชายโชติชยุตม์ แสงเพ็ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงกมุทมาศ สำรวย

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงกัลยา คำสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงกานติมา ไชยสาร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงขวัญฤดี ปนหอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายจักรภัทร พลแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงจารุรัตน์ อภัยสม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายจิตพล หมันคง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงชลธิชา เรียนพิศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้ววงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงณัฐธิตา ศรีลาชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายณัฐพงศ์ คงทนชาติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา เวชการ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงธัญนภัสชนม์

บุตระ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงธิญาดา ศรีสุริยงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงนันทิยา ปุยทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา คำชู

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กชายปรัชญานันท์ พงษ์คละ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงปริชาติ เฮมกลาง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๘ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายปยะวัฒน์ บุตะราช

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงพัชรพร ไพรบึง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงพัชราภา โพธิม่วง

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงภัทรวดี ประวัติพงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงมลทกานท์ ต้นวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงมันมิงขวัญ

่ ่

นันทวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีเทา

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงลลิตา ปลืมใจ

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงวนัชพร สีชาเนตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายศตวรรษ ชาติพงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงศศิกาญน์ สมรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงศศิประภา สุพรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กชายสิรวัฒน์ มากวิลัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงสุนิตา บุญมี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงสุรพิชญา มิตรสม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กชายอธิภัทร คำขาว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงอภิชชญา ก่อแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กชายอัษฏาวุฒิ ปะทะทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงอารียา ลิมตระกูล

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายโสภณ มังมูล

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายกรวิชญ์ กันตรง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงกัลยกร เถือนสุข

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ คำขาว

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายกิตติพันธ์ สมันพงษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายกิติศักดิ

์

ควรดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงกุลธิดา คำขาว

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงชัยรัมภา เครือปาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กชายณัฐชนน คงชำนาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กชายณัฐพล ดวงอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายดนุนันท์ คุณวงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา โคตชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กชายธณสิทธ์ ยอดอาจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายนนทชัย ภูนุภา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงนันท์นภัส ปลืมใจ

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงนันธพร ไชยสาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๙ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงบัณฑิตา มากวิลัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายปฏิภาณ สีเทา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายปรัชญา ปดถา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงปรัณธนา ชัยราช

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายพรหมพิริยะ สถานพงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงภัทรา กุมรีจิตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายภาณุมาส อินทนู
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ งามฉลาด

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๑๓
เด็กชายภาสิตพัสตร์ สันดอน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ทราธร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงวนัดดา มะลิพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ รัตนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงวริศรา ศรีแย้ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายวัฒนา ศรีจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงวัลลิภา กาศบำรุง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายวีระ พงษ์สุวรรณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงศรัณย์พร ยอดตะพงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงศศิกานร์ ศรีเลิศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายศักดิธัช ละครเขตต์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ คชแพทย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา ประมวล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงสุภาพร สูงยาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงสุวรรณี คุ้มด้วง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายอนุวัฒน์ สมรัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีบานเย็น
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงอาพาพร บุญแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายเจษฎา จันทร์แพง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายเจษฏากร เลิศศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา อสิพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายเอกรัตน์ การรักษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ภักดีพงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายชินภัทร ภักดีพงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายชุติพงศ์ สอนพูด
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วปลัง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงณัฐวดี สำรวย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๐ / ๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงธนัชพร แหวนเพชร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายธนากร มีดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงธิติมา บุญขาว
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายธีรชัย บุตเคียน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายนิรันดร์ แซกรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายปฏิภาณ หงษ์ลอย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายปราโมทย์ กอกหวาน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงพรรณิทรา สุขแจ้ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายพัชรพงษ์ เพชรงา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายพัชรพล ยอดตะพงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายพิทักษ์ ปุราทะกา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายพีระศักดิ

์

แสงมาศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายวรพงษ์ ทองเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายวรพล นาสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงวลัยพร บุญยอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงวาสนา ศรีเลิศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายสรัส พงษ์สุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายอธิชัย สันดอน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายอนันต์ศักดิ

์

ไชยศรีษะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายอภิวัฒน์ อาจอินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงอลิศา แสงเพ็ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงอินทิรา ศิลาชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา นบน้อม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายจักรพงษ์ พรมนะรา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงจีรนันท์ อ่อนคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

บุญขาว
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงฐิดารัตน์ ละครเขต
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงณัฏฐิกา มะณีชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงดวงใจ คูณชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายธนธรณ์ คำชู
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายธวัชชัย ทองวรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายธีระ ศิรินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายธีรเทพ กำเนิด
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายพงศ์พณิช สุขจิต
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงพรทิตา พรมนะรา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๑ / ๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงพัชญา แก้วปรัง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๗๖
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ งามลำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายสิทธิโชค สำรวย
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา เทาศิริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงสุชาดา พงละคร
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ วงค์ม่วง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายเจษฎา กันทรารมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายเถกิงศักดิ

์

นำหวาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายเพ็ญเพชร ลิมตระกูล

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายจตุพล อภัยสม
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงจันทร์ธิมา รอดสุด
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงจิตราพร จอนดอน
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ กำเนิด
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายชนะบัญฑิต ธรรมบรรเทิง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายณัฐดนัย ประวัติพงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีภักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายพีรพัช คำสี
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ งามศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงศศิธร สุขแจ้ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายศุภกิจ ศรีลาชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์ สูงยาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงสุนิสา นำหวาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงสุภาชืน

่

จันทะชิด
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายอทิชัย อ้วนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายอธิวัฒน์ ตังมัน

้ ่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายอภิบาล วรรณปะเก

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงเสาวนีย์ คำทูล

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดปาผลาญเพชร  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ระกำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงจิรัฐติกาล สีหะเดช

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงชญานิตย์ นรสิงห์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยภูมิ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ สมพงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายนพสิทธิ

์

ดวงมณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงนันชณิกา ทองผามี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๒ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงปภัสศร มีฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงปยภรณ์ สิงห์สูง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงรินนิสา พรมงาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายวัฒนธร นามไธสงค์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายวุฒิภัทร ทองลอย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายศตนันทน์ บุญเพ็ง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงศิลาณีย์ ศรีลาชัย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายสุริยา สารพงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงอรนรินทร์ โพธิโน

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงอาลิตา ใจมนต์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ สิทโท

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายกฤษฎา หนองหว้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายกอบกาณร์ บุญกู่
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงจิตสุภา กุลวุฒิ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงจิรชยา นาถาดทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงทินัดดา เกิดพร้อม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขแสวง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจมนต์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงปพิชญา หมืนไธสง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงปยะธิดา ระยับศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงพรชิตา จำปากุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายยุทธนา แก้วศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายระพีพัฒน์ ม่วงหอม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงวรินธิรา มีฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ แก้วตะวัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายศุภกร จิตรสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายศุภชัย พิลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงสุนิพัทธ์ สุขจิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงสุภัสสรา พิมหา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีสุวรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงอรปรียา ขุมทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายเศรษฐพงษ์ จันทร์จักร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายจิรายุทธ จันทกล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายณัฐปกรณ์ ขอดหล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงนัดดา ตะเคียนเกลียง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๓ / ๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายบุญเหลือ บุญมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายพงศกร สิทธิศร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายพชรพล พลคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ดวงเรือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงพัชรลักขณ์ สาระคิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงมุกรวี ช่วยแสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงศศินา คำชา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงสุจิตรา ผึงศรี

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายอนุมาศ พันธ์แก่น
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายอนุวัต สุระ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงอลิชา แก้วประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายเภาสอง ดาวเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายจีรพรรณ ผ่องแผ้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายธีรชัย ทองออน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงนภาทิพย์ ตองอบ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายนันทชิน ศรีโยหะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงปภาดา สถาพรอดุลย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ กุลทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงมนทกานต์ ทองเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายรัตนาวดี เพียรเสมอ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงวรรณริสา ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ พลคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายศราวุฒิ คำภาทู
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายอนันศักดิ

์

วิลา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายอนุชา ศรีงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กชายอุดร พรหมแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายเสกสรร จันทรสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายธนาวุฒิ แสนคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายธีรภัทร์ รอดภัยปวง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายธีระยุทธ ศรีโยหะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายนที แก้วศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายปติกร เพียรเสมอ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงรชนาถ ศรีลาชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงวรรณนิดา พิมหา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ ธรรมสิงห์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๔ / ๙๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กชายวุฒิ ปญญาบุตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายสมพร ยอดงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

กองปด
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายอภิรัตน์ นนทะวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงอริสา ประโลม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงจอมขวัญ ดาวเรือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงชนม์นิภา ใจมนต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงชนากานต์ จันทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายดนัย กันเทียง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ชินวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงปนัดดา เฉลิมศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงวารุณี ศรีสุวรรณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายสิทธิพร พิมูลชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงสุภาพร พันธ์แก่น
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงอลิษา พันธ์แก่น
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงอวิภาวดี ใจมนต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายเสกสรรค์ ลำเจียก
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ วัดปาบ้านตามอญ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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