
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๓๔,๙๙๘ คน ขาดสอบ ๑๑,๖๙๖ คน คงสอบ ๒๓,๓๐๒ คน สอบได้ ๒๐,๗๑๘ คน สอบตก ๒,๕๘๔ คน (๘๘.๙๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๑

เด็กชายกฤติพัฒน์ เจ็กภู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๒

เด็กชายกิติพงษ์ วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๓

เด็กหญิงคณิศร จึงวิเศษพงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงจณิตา เทวา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงจิราพร รุ่งเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงจิราพร สาระพล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงจิราพัชร ธรรมคง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๘

เด็กชายจิรายุ เกษี
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๙

เด็กชายจิรายุทธ บุญส่ง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วเชียงทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๑

เด็กชายฉัตรชัย เกษร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๒

เด็กชายชัชวาล อภัยศิลา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๓

เด็กชายณฐวร หมืนศร

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สังลา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๕

เด็กชายณัฏฐพล สังลา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๖

เด็กหญิงณัฐธิชา สุทธิสิน
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ครรไลรักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๘

เด็กชายณัฐพล อุตสาหะ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงดัสชกร ปองกัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๐

เด็กชายทวีโชค แก้วสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ จำนิล
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๒

เด็กชายธนาคิม ศรีโพนดวน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๓

เด็กชายธนโชติ ประสานทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๔

เด็กชายธวัชชัย โปร่งมณี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สิทธิพร
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์ซา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๗

เด็กชายธีระเทพ อินทรสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงนันทิตา กนิษฐาพยาฆร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงนาถนรี หงษ์คำดี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๐

เด็กชายนิฏฐิตะ ยอดแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๑

เด็กชายนิธิกร หมางสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงนิภาพร มัคสมาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๓

เด็กชายบุญประสิทธิ

์

อินทะนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงปนัดดา บุญส่ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงปลายมาศ วันทา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงปนนภา จันผิว
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงพัชรี ยาศรี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๘

เด็กชายพัทธชัย เคนแคน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชตะวัน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ ลาเลิศ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กชายพุฒิธร สยุมพร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กชายพุทธคุณ แทนกุดเรือ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงพุทธชาติ พิมพ์ทอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กชายภทรพล พิบูลย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงภัคจิรา สวัสดิราช

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ศรีอาจ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กชายภูเงิน สำเภาลอย
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงมณีนุชร์ ยาเคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงมานิตา สุทธสนธ์ๅ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงมุกฑิตา ทองยืน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงรสิตา สิมมา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงรัชนก โพธิโสภา

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กชายรัชพล บุญเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กชายรัฐพล สีสลับ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงรุจิรา พวงแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงวรัญญา พัดเปยมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กชายวัชรา จรสรชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กชายวันชัย จิตโชติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กชายศรีรัตน์ เถาไต้
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๐
เด็กหญิงศิริจรรญญา อินทวี

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กชายศิวกร งามศรี
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กชายศุภฤกษ์ นามคำ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กชายศุภสัณห์ หลักหาร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กชายศุภเสกข์ หลักหาร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กชายสิทธิชัย สุภาพ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กชายสุขชัย กุลบุตรดี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงสุวภัทร นาคบาตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงอธิชา พิมสมาน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๙

เด็กชายอภิชาติ บุญหนัก
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงอลิสา กิงทอง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กชายอัคเดช กมลโภชน์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กชายอัมรินทร์ แก้วคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงอาทิตญา วะราพุฒ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงอุพรรณวดี พรใส

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กชายเจษฎา วงค์สุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สังขพงษ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กชายเอกรินทร์ เพ็ชรไทย
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กชายคุณากร อุปริพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กชายจักรินทร์ บุญตัง

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขุมทรัพย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ โนรินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๒
เด็กหญิงจุฑาธิปภรณ์ พันธุ์พิศาล

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงชลนิชา ชาญชิตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิศรี

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงณัฐพร ศรีด้วง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ สีดำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ผ่านผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กชายณัธชพงศ์ ปางสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงณันฐิชา หรีเรไร

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงติณนา พรมชาติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงทสญาณี นะรา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงทิพปภา กิงสกุล

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กชายธนกร มะณู

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กชายธนากร คำโพล้ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กชายธนากร บัญญัติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อุดทา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงธัญสิณี ทองนวม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงธันยพร วิลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กชายนนทวัฒน์ จงรัก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๑

เด็กชายนภณัฐ ศรีทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงนภัสสร ขุหลุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงนวรัตน์ จวงการ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงนิติยา บุกทะเล
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๕

เด็กชายนิติวัฒน์ วิเศษหมืน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๖

เด็กชายบัณฑิต ศรีจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๗

เด็กชายปฏิกร ยกพล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงประภัสสร ลีลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๙

เด็กชายประวีณ คุณสมบัติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงปาณิตา โสภา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๑

เด็กชายพิพัฒน์ นาฤพัฒร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๒
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ แก้วเพชรมะดัน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๓

เด็กชายภูคำ สำเภาลอย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงมนัสวี ดีอ่อน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุทธิวัฒนะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๖

เด็กชายวชิรพล ศรีโพนดวน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงวรัชญา บุญอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๘

เด็กชายวรุณ ทวีศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๙

เด็กชายวิทวัฒน์ ผิวงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงวิราวัลย์ งามศัพท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๑

เด็กชายวีรภาพ วังศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๒

เด็กชายศราวุธ กิงวงษา

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงศลิษา สวรรค์ดอน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๔

เด็กชายศุภชัย ยอดทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๕

เด็กชายสรรควรรษ วิเศษหมืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงสายใจ พิมพ์โพธิพันธ์

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ นามบุตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๘

เด็กชายสิริมงคล ตันรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๙

เด็กชายสิริวิบูรณ์ บัวทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา พัดเปยมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กชายสุนทร ตุ้มคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงสุนันทา โฮมลาภ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา ชุ่มอินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงสุพัชญา มณีศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงสุภิศรา มหาโภชน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงสุวนันท์ มณีวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๗

เด็กชายอนุภาพ โพธิขาว

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๘

เด็กชายอภิชาต พรรนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ เทินสะเกษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงอรมณี อินทโร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๑

เด็กชายอานนท์ สงวนแบบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๒

เด็กชายเกียรติยศ รักษาเชือ

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พิลาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๔

เด็กหญิงเบญจพร แก้วพิลึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กชายเปรมนภัส หัถชีพ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อุตราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กชายเมธี มรรคา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วารีพัฒน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงเอวิกา พรมดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กชายโกศล สาหมอตอน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กชายชัยมงคง วิสมา
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงจิรัชญา แก้วกล้า ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ สารบุญมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กชายกฤษฎากรณ์ ศรีละพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงกัญญาภัส สมรักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงกุรากรณ์ แก้วเชียงทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงณัฐชา จำปาเรือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กชายทวีชัย การะพรึก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงศ์ซา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๐

เด็กชายนิกร ตันรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงนิมนวล

่

วรรณทวี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กชายบุญชู เกษม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๓

เด็กชายบูรพจน์ แซ่กิม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๔

เด็กชายปฏิวัฒน์ อ่อนเกษ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กชายพงศ์พันธ์ บาททอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงภัทรภร นัยนิตย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กชายภาณุเดช จันทาทิพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กชายวราพล อินทเสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๙

เด็กชายวสันต์ บุระคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คุณานังค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงมาลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงสุธิดา อำไพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงสุธิตา กิงทอง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงอรดี สีคำแซง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงอรธิดา คนเพียร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กชายอัจฉรา หลวงนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงอาฑิตยา จารุนัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงอารยา จึงวิเศษพงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงเลิศฤดี สีคำเม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงแพรวา โพธิขาว

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กชายกิตติพล ดวงมาลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กชายจิระพงษ์ โมทะจิตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กชายชนาพร ประชาราษฎร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงชลธิชา คำแถม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กชายณัฐวุธ ถ่อแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กชายณัฐิวุฒิ สาระพล
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงดวงฤทัย สาระโท
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กชายตรีเพชร น้อยวัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กชายธนพร คำสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กชายธนพล พงศ์พันธ์เทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงธารธาดา แก้วเจียมจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงพรพิมล ภักดีวงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงพิมพิไล วิถี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงพิยาดา สีคำแซง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงพิไลวรรณ สาระ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กชายพูนทรัพย์ ธรรมรักษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กชายวรเมธ หารบุรุษ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กชายวัณณุวรรธณ์ ศรีวงค์แผน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงวิลัยภรณ์ อนันเทพา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เงินราช
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กชายศรีวิชัย วิไลย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กชายสวีท รวยรืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงสิริบังอร ทองนาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุทารส
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา สืบบุตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงสุจารินี เกษร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กชายอนุชา รัตนวัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงอารยา โคสารคูณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงเบญจมาศ เสาเวียง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงกมลชนก ปกโคทานัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงคงศิริ ยะภักดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงจิรวรรธ ธรรมคง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กชายนันทครูส พุ่มสระ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กชายมนัสวิน ตนเฮียม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๕

นายเกียรติศักดิ

์

ทิพย์สุวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๖

นางสาวธิดารัตน์ ศรีทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๗

นายวรรชนะ เสลานอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๘

นางสาวสุพัตรา พลรักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๙

นางสาวอารียา ฤทธิเดช

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๐

นางสาวกาญจนา สิมศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงกรองแก้ว อุดด้วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ศรีมาศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงนิตยา ทรงกลด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กชายปรีชา วิสาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงพัชราภา ดำสำอางค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กชายพีรภัทร จงกลกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงรดามณี ลันดา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิสาพล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กชายสิริมงคล นำจัน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กชายสุขประสิทธิ

์

สีหาบุตร
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กชายอภิวิชญ์ เทียมขุนทด
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กชายอัศวิน บุตรเพ็ง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กชายเจษฎา บุญชิต
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงแพงจันทร์ ดลประสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กชายไชยา บุญเถือนทับ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงกัญลักษณ์ คามะปะใน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๗
เด็กหญิงกาญจนวรรณ

จันทราช
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงขวัญกมล จำปาขีด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กชายจันทร์ธนิต กันยามัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กชายณัฐพล ทรงกลด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กชายณัฐพล อุดด้วง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงพรอำภา ทรงกลด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงพลอยมณี แจ่มศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงมลฤดี ทรงกลด
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงวรัญญา ทรงกลด
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กชายวัชรพล คุณมนะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กชายศุภชัย ศรีเมือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา ไกรกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงอภิญญาพร ศรีหะจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงอวภาส์ วรนุช
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงชลิตา ทำบุญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กชายธีรยุทธ บุญสมศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กชายบุญณพัฒน์ ดำสำอางค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กชายพยุงศักดิ

์

ศรีเมือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรหมประดิษฐ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงพิยะดา พะวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงศิริญา พรมประดิษฐ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กชายศุภกานต์ ทรงกลด
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงอภิสรา พรหมประดิษฐ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงอังคณา บุญสูง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กชายเกษอุดรว์ ตราชู
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กชายเจษฎา อุดด้วง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กชายกฤษฎา วิชาลือ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กชายกิตติวงษ์ พรมโสภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กชายจักรพงค์ บุยสมศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงชนกสุดา ญานศิริ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กชายชาญชัย อินธิมาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กชายธนเกียรติ สีดาว
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีเมือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงธัญสุดา คุณโทถม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กชายปฏิภาณ วงษ์สินชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กชายปยชัย พรหมประดิษฐ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กชายพานเพชร ศรีผุย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กชายพิทักราษฎร์ เสาเวียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงสุภิญญา จิตรหาญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ ทำบุญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กชายไชยวัฒน์ ตุเกตุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา พรมหาชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กชายจีรวัฒน์ จงกลกลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงปณฑารีย์ สุราวุธ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงฝน บัวคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กชายรัชพงค์ กันยามัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงอัมพร เกษหอม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กชายอัมรินทร์ ห้องจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กชายอาทิตย์ พรมประดิษฐ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๖
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ศรีเมือง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงจิตติภัทรา คชรักษ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงบุณยนุช อะทาโส
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สีชาเนตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กชายตะวัน แสงสว่าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กชายธดากรณ์ พรมลังกา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กชายสุระชัย อินทศร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ ปะวันโน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดบ้านเวียง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงมธุรดา ตุ้มคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดบ้านเวียง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงนรารัตน์ จันเทพา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดบ้านเวียง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงสุวนันท์ โคษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดบ้านเวียง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงแพรววนิต อุพลรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดบ้านเวียง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงคริษฐา กันหาบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดบ้านเวียง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กชายชานนท์ เพชรพุก
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดบ้านเวียง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงญาณิศา การะเกษ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดบ้านเวียง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กชายนพรัตน์ กันหะบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงปภาดา ศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กหญิงปานตะวัน ปานจันดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงพินทุสร โอษฐงาม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ กันหะบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กชายภาธร เทียมสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงมัญฑิตา คะติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กชายวรเชษฐ์ คำตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กชายวุฒิภัทร บุญนำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กชายศรชัย พวงสุวรรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กชายสรศักดิ

์

ปานจันดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กชายสันติ จรรยา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงสุภัสสรา โสมา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงอรุณรักษ์ ชรินทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ งามนัก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กชายสราวุฒ สีแดด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กชายสุรวิชญ์ อินทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงชาลิดา ใชยาฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กชายวีระภาพ สารผล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงกุลธิดา ทรงกลด
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กชายจิรายุทธิ

์

จันทะสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กชายฉัตรชัย อินเตชะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กชายชานนท์ ปนความสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กชายธนบดี คำหล้า
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กชายบูรพา อินทรีย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงพรชิตา สุรินาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กชายเตชินท์ โตจำเริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กชายธนรัชต์ สีเหลือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กชายธวัชชัย บรรลุ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กชายนพคุณ เรืองรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กชายพชรพล ศรีโวหะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กชายวัชรพงศ์ เพ็งแจ่ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงสุภาพร นิมนึก

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงสุภาพร สวนวัว
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กชายปาราเมศ ประนัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๖

นางสาวเจนจิรา ด้วงพุมมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองทิพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กชายเอกนฤน หมืนศรี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กชายนรเศรษฐ์ พิมพ์หมืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กชายธนพล มุ่งสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ด้วงนิล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงรุ่งนภา สมานทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงขวัญเนตร แก่นเพชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงอัจฉริยา บุญราช
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กชายอุดมศักดิ

์

อภัยวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กชายศุภกิจ หมายสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กชายปวริศร์ เกษทองมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร ภูรยา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงปยนุช บุญราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงสุภาวินี สวาท
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงธารินี ศิลาวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงสุจิตรา ปองสอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชาวชายโขง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กชายจตุรพิธ หมายสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กชายณัฐวัทน์ พัดพรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ พันธ์คำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กชายธนภัทร ศิลาวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงปนัดดา มุ่งสุข
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงอภิฤดี หาญพิทักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงมาริสา รืนเริง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงนวรถ หลักทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงภัทรศิลป อินทรบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน นารินรักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กชายจักรพรรณ มันคูณ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กชายจิรเดช จันทร์สุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีสองเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กชายปณุวัฒน์ บุญชู
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงปรียานุช บุญภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กชายวรเทพ โพธิศรี

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กชายศราภัทร พิเมย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงศุจินทรา โนนทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กชายสรณ์ศิริ ดวงใจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กชายอนุชา พาบุ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงกนกนิภา ขันแข็ง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงกุ้งนาง บัวผัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กชายก้องภพ คำนัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงญาธิชา
เกษมรัตนพาณิชย์ ๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงทรงอัปสร โพนแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงทัศนีย์ ชัยศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กชายนัทที อาธิเวช
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กชายนันทภูมิ ชมจอหอ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงปารีรัตน์ สายทะวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กชายปยวัฒน์ แสงสาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงมาริณี โชติสนธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กชายยุรนันทร์ จันเสน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ ปุยขาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ สายทะวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กชายกันตินันท์ พรมศร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กชายคณิสร จำใบ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงมุทิตา เสนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กชายราเมศวร์ ดวงใจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงวนันท์พร ทองทับ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กชายสันติภาพ เหลาลาภะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กชายองอาจ หวังกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงโศภิตา ชัยชาญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กชายจรรยวรรธ พิทักษา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ สาสีมา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กชายพสิษฐ์ จูมจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กชายพิพัฒน์ บุญหวาน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงวริญา ลางคำทูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เขียนวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงคำพอง ธะนะบูรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

เปงทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กชายเพรชระ กึงวงศ์

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กิงวงค์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงจุลัยรัก ดุจดีแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงปยนุช ทองปญญา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กชายเดชฤทธิ

์

หล้าสงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กชายจักรภัทร ไชยเพ็ชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ วงศ์จร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญส่ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงณัฐทิชา พยัฆทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงณัฐริกา ยอดระยับ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีโพนดวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

มณีวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงนงนภัส วงษ์อินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กชายบวรภัค ศรีพล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงปวีณา ช้างลอย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กชายพิพัฒนพงศ์ พวงพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงมยุรา แก้วคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กชายศราวุธ ทองทิพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงศิริกานต์ เหมือนดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงสุพิชญา กันทะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กชายอิทธิชาติ มัฆะเนมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ อุดม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงกุลณัฐ คำภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ สอนดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กชายธนธรณ์ ถวิลรักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กชายธนากร บรรจงขจรบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กชายธนาธร หลักชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แถวทัศน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงนัฐทิตา ปทมะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงนิตยา เขียนวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กชายสถิตย์ จันทร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กชายสุขสันต์ บุดดาวงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงสุพัฒจนี อินทร์วัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงกมลศรี มาสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ อุรารส

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงกุลธิดา เปงทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงขวัญฤดี บรรเทิงใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงจิรดา ภาคฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงชรัณธรณ์ น้อยมิง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ ทองบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กชายณัฐพล ทองบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงณัฐวิภา ชุ่มมาก
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลเหล็ก
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงทองมา ทองทิพย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงธนพร โนนเภา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กชายนันทโชค ด้วงนิล
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กชายปยวัฒน์ อินทะจิต
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กชายพรสุข ศรีใส
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ มุ่งสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กชายยศกร แนวมัน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กชายระวีโรจน์ ไชยเฉลียว
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กชายราชศักดิ

์

โพธิบาย

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กชายวรากร วรวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ หินเงิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๙
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์ สร้างหล่อ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงสุภาพร สายเพ็ชร
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่จึง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กชายอณพัทธ์ แสงอรุณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กชายอนันต์ชัย ประถมพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงอุทุมพร แก้วเหลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงเกตนิกา บุญมาก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กชายเจษฎา พยัฆทา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กชายแทนไทย ปกเคทาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๘

นางสาวจิราภรณ์ ผกาพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา เงินกิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงบัณฑิตา กะลาสี
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๑

นางสาวปฐมพร เข็มทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๒

นางสาวศิญากร สุขวงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กชายศุภกฤต ด้วงแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๔

นางสาวสุดารัตน์ วุฒิยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา บุญวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กชายสุริยา สอนดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๗

นางสาวอรวรรณ บัลลังค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๘

นางสาวเปรมวดี นอบน้อม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๙

นางสาวกชกร สายโท
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๐

นางสาวดวงฤทัย จันสุกใส
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๑

นางสาวนริสรา สายเพชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๒

นายพัชรพล คงยศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๓

นายภาณุพงศ์ เครือบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๔

นางสาวรัชดาภา เกิดธนกิตติ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๕

นางสาวศิริยากร สุวรรณพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๖

นางสาวสุภาพร พาพรหมมี
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๗

นางสาวสุวนันท์ บุตวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๘

นายอธิบดี สีตระการ
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๙

นายกิตติพงษ์ ด้วงนิล
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๐

นายธนทัต สมจิต
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๑

นายธนวัฒน์ พรชัยวัฒนากร
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๒

นายนัฐพงษ์ กาหลง
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๓

นางสาวภรัณยา โตอนันต์
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๔

นางสาวรัตติยากรณ์ สมเพ็ชร
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๕

นางสาวสุมิตรา ไชยสีมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๖

นางสาวสุมินตรา แพงสี
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๗

นายสุรศักดิ

์

โพธิกระจ่าง

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๘

นางสาวอภิสรา พันธุ์แสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๙

นางสาวอรอนงค์ ยิมไธสง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงพรรณนิภา โพธิศรี

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงพิมพิกา พรมเวียง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงมุจิรา เผ้าอาจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงวรรณา พงษ์สุวรรณ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงวรฤทัย ไชยเพชร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กชายวันชัย บุดดาวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงวารุณี เชตวัน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงวิสุทธาวดี เสนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงสุชาดา สีแดด
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงอรไพลิน แสงอรุณ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงกรกนก น้อยมิง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ นามธรรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงปรวีร์ จ่างความสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงปนมณี ยอดพงษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงรพีภัทร ธิเดช
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กชายวรวรรณ ด้วงนิล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กชายวิชยุตม์ นามธรรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กชายอนุสรณ์ บุตรบุราณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ น้อยมิง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงรัสรินทร์ จิรกุลบุณยรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กชายอิทธิพล ทองทับ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กชายจิระพัฒน์ จุลละ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กชายฐิตินันท์ พงค์พีระ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุมหิรัญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กชายธนวรรธน์ ปญจา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กชายธนาทรัพย์ ได้การ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงพัชรี จุลละ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงภริษา พรวัชรมงคล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กชายภาวัช ยาศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงศศิวิมล พงศ์พีระ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงสุธาสินี วังคะวิง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กชายสุนทร ศุภเลิศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กหญิงอภิญญา วิเศษสังข์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงอรอนงค์ พิทักษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กชายกชกร พงศ์พีระ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ฤทธิตา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงจุฑามณี ศุภเลิศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กชายณัฎฐ์ดนัย บุญพบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงธยานี ปญจา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กชายธวัชชัย จีระออน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กชายธเนตร อัคการณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กชายภูธิป พันธ์ขาว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุภเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กชายวัชรพงศ์ พิทักษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงสราสินี บุญประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงสัตตวดี ศีรษะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กชายสิริชาติ ศุภเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กชายสุขสันต์ คณะรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กชายสุทธิรัตน์ แก้วรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงสุนิสา วิเศษสังข์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กชายคุณากร โคตรพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงจิราวรรณ เพชรผา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กชายธนธรณ์ พรานแทน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงบุณรดา ขวัญสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงปนัดดา หาญเหียม

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงปยธิดา ศรีษะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กชายปยะณัฐ จุลละ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กชายรังสรรค์ ศุภเลิศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงวนิดา เรืองรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กชายสังข์สุวรรณ วิเศษสังข์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงสัตตกมล ศรีษะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กชายสุรพัศ แวงวรรณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กชายอุกฤษฏ์ พงศ์พีระ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงพรพิมล วิเศษสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กชายสมบูรณ์ สัมฤทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ เอียมฉวี

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงอารียา พงค์พีระ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงประภัสสร ปราโมทย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กชายเจษฎากร เรียงสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงจิรวดี พงค์พิละ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กชายชินกร พรานแทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กชายธนากร พงค์พีระ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พงค์พีระ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กชายธีระพงษ์ พงค์พีระ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กชายพีระพงษ์ พบสมัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เพชรผา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กชายวัชรินทร์ บัวกฎ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงสุชาดา พงค์พีระ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงอารียา พันธุหินกอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กชายขันติพงษ์ ฉิมภู
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงจิราพร เรืองฤทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กชายธนยศ โพยนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กชายธีรภัทร ทองทับ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กชายธีรเดช ทิพย์บุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงปาลิตา ทองพิละ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงพรญาณี เกตุมาตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขราช
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กชายศักดิศรี

์

ไชยมูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กชายสุทรี ชะม้ายกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กชายกฤษฎา ศิลากุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กชายคณิน วรวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ บุญชม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กชายวินัย ทองทับ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กชายวุฒิชัย ทองทับ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กชายเศรษฐพงศ์ สมหมาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายคมกฤษ ขันโคกสูง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงคริษฐา อุทาธรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายวสันต์ บุญตระการ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายเดชชัย บุญอ้อม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงกัลยกร ประวาฬ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงทักษพร สุทารส
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กชายธนิสร นามแสน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กชายธานินทร์ อินตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงนำฝน ภูมิสถาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กชายพรชาติ กิตติวิริยะพันธุ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงศิรภัสสร พวงสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงศิริวรรณ นันทวัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงขวัญแก้ว โพนเมือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงดอกฝาย สาลีกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงธนาภา ประวาฬ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงพรพิมล สาลีกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงพัชรา แสงกล้า
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงกมลชนก นะรินทร์โท

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ พิมพรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีลักษณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ อ่างคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สมัญญา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงขวัญญาพร พร้อมเพรียง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กชายคงณัฐพร ดวงพล
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กชายคมสัณห์ ตันศิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กชายคมเพชร พันศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงจารุวรรณ นาดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กชายฉันทยา แหวนหล่อ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๓
เด็กหญิงชนิตร์นันทน์ เชียงฉิน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงชลลดา จอกทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กชายชัยณรงค์ คำผาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กชายชัยยศ พิชัยช่วง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงชุติพันธ์ ชัยแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงฐิติชญา คำประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กชายณรงค์ ศรีลาชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองสมุทร
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงณิชา ขาวฟอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กชายทัตเทพ วิยาสิงห์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กชายธนากร แก้วรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงธมลวรรณ โทระพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

เอกา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กชายนพรัตน์ ดวงดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงนรินทิพย์ เนือทอง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กชายนิพนธ์ ผลไม้
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงนิศาชล บุญเลิศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงนำฝน ตามสายสุด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กชายปกรณ์ จันทิมพ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงปนัสยา ไชยชาญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงปภัสสร แผงฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กชายพงศธร พรมดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ พลายงาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กชายพัฒนะ เกษแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงพิชยดา เขียวนวล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กชายพิชาญ ศรีสุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงพิยดา บัวเขียว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงมนัญชยา บัวเทียง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ดวงจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงลักคณา ทัสสารัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงลีลาวดี กาลพัฒน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงวรดา แดงงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงวรนุช ปานจันดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงวฤลดา จันทร์พอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงวิภา มะณีรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงวิภาวดี ทีดี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงศศิณา แสนพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงศศิภา ศรีวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ระหาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กชายศิริวัฒน์ ประสานทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กชายศิวพล ผมงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กชายสมพงษ์ ต้นศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กชายสราวุฒิ เกษศรีรัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงสุทธิดา อุ้ยวงษา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สามัญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กชายสุริยาวุธ ตลอดพงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กชายอนันต์ คุ้มภัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กชายอนุสิกข์ สมภาร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กชายอภินันท์ หินกอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กชายอภิรมย์ นวลภูเขียว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

เลิศลำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงอรยา จินพระ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กชายอรรถพร แสงจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงอินธิรา นครจุ่น
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงอุมาพร ข่ายเพชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กชายเจษฎา เคล้าโนนคร้อ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กชายเมษา โสภากุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กชายไชยวัฒน์ จอกทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กชายกฤตพจน์ สุทธิสนธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กชายกฤษณะ อุปการัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กชายกฤษดา อุทัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงกวินนาถ กติกา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กชายกิตติภัฏ ศรีมงคล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงกุลณัฐ สมสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงจิตรทิวา บุดดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กชายจิรัสย์ พงษ์วัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชะบา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กชายชนพัฒน์ จอกทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงชลลดา ประสานทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงฐิติภรณ์ เพ็ชรภูวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กชายทินวัฒน์ ทองจำปา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทวีทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กชายธนัสถ์ โสรเนตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กชายธีรพล ไชยคุณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กชายธีรภัทร ศิลาชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๙

นายธีรภัทร เจือทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ โพธิกระสังข์

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายปราการ แถมเปลียน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กชายพิทักษ์ บุญเรืองศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กชายพีรศักดิ

์

กตะศิลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์อ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงมุกดา น่าชม
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เคนแคน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กชายรัตนศักดิ

์

บุญเพ็ง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เล็กสัมมา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กชายวทัญู ใจมัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กชายวีระศักิดิ

์

นันทเสน
๑๓/๐๖/๒๕๕๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงศุภกร สิงขรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กชายศุภวัฒน์ สุขปตา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงสมฤดี อยู่เย็น
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กชายสหรัถ เครือสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กชายสิทธิพล มุสิกา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงสุณิสา บุญนงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงสุธาสินี แสงเงิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กชายสุรวัช วรรณทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงสุลัลดา เมธาสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๑

นายอติพงศ์ พรมโสภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กชายอติวิชญ์ โทระพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กชายอภิชาติ ยอดแสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กชายอมรเทพ พุ่มพฤกษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงอมาวสี แก้วหลวง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กชายอัมรินทร์ สุพรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงอารยา จงหาร
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ แต้มงาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงเยาวเรศ ภูนุภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กชายกิตติชาติ ทวีบุญสู่
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญศิริเลิศดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กลินศรีสุข

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงคำพัน ปดถามา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงชณิตา กันยายน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กชายชาญชัย คูณทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กชายชาญณรงค์ บึงจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงช่อผกา แก้วกัณหา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงฐิตานันท์ หงษ์นภวิทย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กชายดุลยวัฒน์ สังข์ขาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กชายทินกร ไชยแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงบุญเหลือ ลาหลาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงบุณยาพร เอกสะพัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กชายบุตรศกรณ์ พลายงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กชายปฏิภาณ สิงหาทอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๕
เด็กชายประเสริฐศิลป

ไชยบุดดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงปรีชญา จันทร์สมุทร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงปญญาพร พงษ์สุระ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายปาโมกข์ นึกสม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กชายปยวัฒน์ ศรีวินัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กชายพนมพร ระยับศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงพรทิพย์ โภคพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงพฤกษา โสดาพรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ มงคลสาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๔

นางสาวพัชรี ชุมชะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กชายพิทยุทต์ จันทะสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กชายภานุพงศ์ พรมจันทึก
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กชายภูธเนศ ฆ้องทรัพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กชายมานพ เปยมไทย
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงยิงฤทัย

่

อ่อนประสงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงลาณี แจ่มเชือ

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงวริศรา พรมมาสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กชายวิรวัฒน์ ใจเฉียง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงศศิญา บุญนงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กชายสุนันท์ พาหุระ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงสุนิศา ลักขะณา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงสุนิสา โชติประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงสุมลทา ใยเม้า
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กชายอมรเทพ มันทุราช
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กชายอัจฉรา กองสิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๐
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ศรีวงษา

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๑

นายเกียรติศักดิ

์

แก้ววิเศษ
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงเปรมฤทัย สายสินธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กัณหา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กชายแสงสุริยะ หวลระลึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๕

นางสาวกัญญา นุยลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๖

นางสาวกัณฐิกา ศิลาวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๗

นางสาวกาญจนา สิงคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๘

นางสาวจันทิมา ประจญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๙

นางสาวจิราภรณ์ บุญชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๐

นางสาวจีราภรณ์ เนียมพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ พร้อมเพรียง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๒

นางสาวฉวีวรรณ ไพรบึง
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๓

นางสาวชลธิชา ทองอ้ม
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงชลลดา ไชยบำรุง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๕

นายธนณัฐฎ์ วรรณลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๖

นายธนวัฒน์ จำปาใด
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กหญิงธนาวดี แสนปาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๘

นายธนาวุฒิ คิดดีจริง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๙

นางสาวธัญวรัตม์ โสรเนตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๐

นางสาวบุศรินทร์ เจริญสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๑

นางสาวปรียาพร เมืองจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๒

นางสาวปาริฉัตร ศิลานิล
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๓

นางสาวปยะฉัตร กันยาประสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๔

นางสาวปนหทัย จันทร์กล้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๕

นางสาวพรสวรรค์ สุนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๖

นางสาวรสรินทร์ เงินลุน
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๗

นางสาวรัชฏาพร โพธิสาร
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๘

นายรัตติพงษ์ พ่อค้า
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กชายวิรพงษ์ โพนสมบูรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๐

นายวีรชัย ฝางแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๑

นายวีระวัฒน์ สมบูรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๒

นายวุฒิชัย อินสาระเทพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๓

นางสาวศันษะนี ปทุมพงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๔

นางสาวศิริพิน ภัยวงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๕

นางสาวศิริภา ใชทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๖

นางสาวสมควร เรืองสุขสุด
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๗

นายสายัณห์ กะวันทา
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๘

นางสาวสุจิวรรณ ไกรจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๙

นางสาวสุธาทิพย์ คำปลิว
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๐

นางสาวสุภาภรณ์ โนนสาลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๑

นางสาวหทัยทิพย์ ขุมดินพิทักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๒

นางสาวหฤทัย ผิวอ่อน
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๓

นายอนุชา สิงห์ทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๔

นางสาวอสมาภรณ์ สุระเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๕

นางสาวอารายา หาสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๖

นายอิศรา สระแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๗

นางสาวแก้วตา ศิลาคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๘

นางสาวกัลยา บุญเฟรือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๙

นางสาวชุติมา ภาระเวช
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๐

นายณรงค์เดช ทองเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๑

นายธนาธิป ชุ่มรอด
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๒

นางสาวธัญวรัตม์ นรดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๓

นางสาวนภัสวรรณ แก้วบุตรดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๔
นางสาวประกายพฤกษ์

สุริเตอร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๕

นางสาวพิมพ์ผกา กังวาลย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๖

นางสาววรรณภา สุนันต์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๗

นายสุรเชษฐ์ เสน่หา
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๘

นายอดิศักดิ

์

สุดาจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๙

นางสาวกัญญาพร ศรีดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๐

นางสาวจุฑาลักษณ์ แอพืช
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๑

นางสาวดวงพร บัวเปอย
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๒

นายปยะณัฐ สถานพงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๓

นางสาวรามาวดี นาคยอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๔

นางสาวศุภรัตน์ เรืองมัน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๕

นายสมหมาย โพนปลัด
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๖

นางสาวสุกานดา พันธ์แก่น
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๗

นางสาวสุภาวดี นรสิง
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๘

นางสาวสุรเชษฐ์ ลอยอยู่
๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๙

นางสาวอำภาภรณ์ ทวีพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กชายอุ้มบุญ เขียวสกุลณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๑

นางสาวเจนจิรา ดอกพวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๒

นายเจษฎา แก้วดวนใหญ่
๐๒/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๓

นายไชยยา พันหนองแห้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงกชกร พรมสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงกชกร พลศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงกชพรรณ โพธิงาม

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงกชมน บูชาพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กชายกนกพล ชนะชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงกนกเรขา วิเศษชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงกนิษฐา จันโพธิเตีย

่ ์ ้

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงกมลนัทธ์ คันศร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชุมพล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรมแพง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พลนำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงกรพัชรา พรหมพิลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงกรวรรณ ขะยูง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กชายกฤตภาส วงศ์จอม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กชายกฤติเดช บุนนาค
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กชายกฤษฏิ

์

คำเคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กชายกฤษณ์ นนทะวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงกวิศรา พรหมคุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงกวิสรา อยู่หนูพะเนาว์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กชายกวีวัธน์ เทียงธรรมรุจน์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงกษมา บุญเกิง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชิณวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ม่วงศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงกัญญาภัค อินทรา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมมาศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กชายกัณฐกะ ณรงค์การดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กชายกันตภณ สมทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กชายกานท์กัลป จันทรา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กชายกิตติธัช บัวหอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กชายกิตติธัช สีหะวงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงกิตติมา ศรีอุฬารวัฒน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงกิตติยากรณ์ จงรักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ แซงเพชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สะเดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กชายกิตติเดช กันตรง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กชายกิตติธเนศ

์

ผาติสว่างพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงกิติญาดา ขาวสะอาด
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

หอมชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงกุลนิดา กวยาสกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงขวัญข้าว ฐิติสมบูรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีลาชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา โชติกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงขวัญชนก ท่วงธี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงขวัญมาดา ทีงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๘
เด็กหญิงขวัญหทัยชนก

สมภาค
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กชายขุนเขา มังมี

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กชายคณพศ สีหะวงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กชายคุณานนต์ บัวจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กชายคู่บุญ แสนเสริม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กชายจณกร สายจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กชายจตุรภุช ผิวงาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กชายจักรภัทร สุนันท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงจันทมณี พานพรหม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงจันทิมา แสงอรุณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงจารวี อังควานิช
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กชายจิณณวัตร ทวีฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงจิรชยา อินทรวงษ์โชติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กชายจิรบูรณ์ บุญภา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงจิรัชญา ทองทิพย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงจิรัชญา สายจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กชายจิราพงศ์ สุขศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กชายจิโรจ จันทร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญทะจิตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงจีรวรรณ แก้วพวง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ประถมพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงฉันทพิชญา ศรีศักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กชายชญานนท์ บุญคำชู
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงชนกนันท์ ครัวกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ พันสีดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงชนม์ชนก ตรีชนะสมุทร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงชนินทร พาหา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กชายชนินทร หลอมทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงชยาภา อารยะสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงชลดา ช่างแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กชายชลวิทย์ ปญญาคม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

รุญเจริญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงชลิดา ศรีโสภา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงชลิตา มุลสุมาลย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงชวัลพัชร์ โค้วไพโรจน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศรีนนท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กชายชวิศ โพธิจักร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กชายชัชวาล สุขแสวง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กชายชัยธวัช นามวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กชายชัยวัฒณ์ พาเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กชายชาคริต วงษ์ทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงชาลิสา ทองแสน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงชาลิสา ลักษวุธ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โสดาลี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงชุติญา อรุณโรจน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กชายชโลทร มาตรคำจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กชายญาณปรีชา สังลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงญาณวรรณ รัตนวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กชายญาณวิทย์ โสมนัสกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงญาณิศา
กฤษฎาการภิญโญ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กหญิงญาณิศา พงษ์เกษ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงญาธิชา จักรแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงฐานิต สุตาพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงฐิตาพร โกศลจิตร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงฐิติพร พรหมทา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงฐิติพร สระโสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กชายณภัทร สมาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กชายณภัทร สืบเสน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงณัชชานันท์ บุญนำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงณัชชารีย์ อารยะสิทธินนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กชายณัชพล เพียรพยุห์เขตต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กชายณัฎฐ์ฆเนศร์ พรมจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สุทธิโส

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไชยปญญา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กชายณัฏฐพล ทิบำรุง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงณัฏฐิกา คล้ายมัง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมคุณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กชายณัฐชนนท์ ศรีทา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีธัญรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงณัฐชาวดี ไพบูลย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา อังคสกุลเกียรติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยานุกูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กชายณัฐดนัย โดดเดียว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เย็นใจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กชายณัฐพล สายแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กชายณัฐภัทร สูงเรือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงณัฐวราพร นาจำปา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กชายณัฐวัชต์ เลิศศิริวานิชกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ขาวสะอาด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จิรังดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วิริยะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กชายณัฐอานนท์ สง่ากิจ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กชายณัทฐเดช เหมทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงณิชกานต์ อุดมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงณิชชาอร ปทมวัฒน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงณิชานาฏ อามาตย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงณิชารีย์ ไทยสะเทือน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงณิรฌา พวงสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กชายดนุสรณ์ ขันคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๗
เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ

ออไธสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กชายดุลยวัด สร้อยจิตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กชายติณณภพ กระแสโสม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ลาลุน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงธณพร ไทยปยะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กชายธนกฤต ศรีสอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กชายธนกฤต สุทาบุญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กชายธนบดี วัฒนอมรเกียรติ
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กชายธนบดี ศรีจำปา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงธนพร ศรีษะธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กชายธนวรรต บัวจันอัฐ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ คูณทวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญมีวิเศษ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ พบลาภ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กชายธนวิชญ์ พวงอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กชายธนาธิป พงษ์ธนู
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงธนิสรา ไชยมาตย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กชายธรรมนิตย์ จารุนัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงธวัลฉัตร ก้อนคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กชายธัชชัย เพิมการ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กชายธัชพล เวชกามา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กชายธัญกร โพธิศรี

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงธัญชนก ยิงกำแหง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงธัญธร ปองแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญทน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงธันยพร จันวัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กชายธันร์ศักดิ

์

บุญสมศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงธารนำ เทนสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงธาริณี ชวนกระโทก
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงธิยากรณ์ ศรีคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กชายธีรธร อุ่นใจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กชายธีรภัทร์ สังข์สัมฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กชายธีรรัชวิชญ์ บุญมีวิเศษ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ธนทองคำเหลือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กชายธีรวิชญ์ จารุธีรพันธุ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กชายธีระพัฒน์ เวชกามา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กชายธีร์กวิน คำภักดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงธีร์ธยาน์ สุพัฒน์โชติวัต
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กชายธีร์วรากรณ์ พินิจอักษร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กชายธีวสุ กงแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงนงนภัส อุ่นใจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายนนธวัฒน์ แก้วคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กชายนพ สายแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กชายนพรัตน์ กองมะเริง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กชายนพสิทธิ

์

วชิระอัศวนนท์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กชายนภทีป ขาวสะอาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงนภสิริ เสนาภูดิทกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงนภัสสร พาสมบูรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กชายนรวิชญ์ จันทร์ละออ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กชายนราวิชญ์ สายสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กชายนวตพลพงศ์ เกษร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๘
เด็กหญิงนันทกาญจน์

ประสาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ โชติรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ญาณัปปสุต

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์จอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงนิติตราพร อสิพงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กชายนิติธร สระโสม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กชายนิธิศ จำรูญอิสระกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงนุชศรา ศรีมะณี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงบรรเจิด หอมจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กชายบวรวิชร์ ตางาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สายุทธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายบุณยกร อินตะนัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กชายบุณยกร แสงสว่าง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงบุศยรินทร์ อัครธีรพงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงบุษยมาศ มีบุญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กชายบูรพา สุทารส
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กชายปฎิภาณ บัวจูม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กชายปฏิภาณ บุญลพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กชายปฏิภาณ รัตนโสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงปฐมาวดี หนองเอียน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กชายปฐวี เชือโชติ

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กชายปภังกร อะสิพงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ พิทักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กชายปภิณวิช ภิญญาสิริดำรง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงประภาสินี เดชหาญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงประภาสิริ สุขศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงปรานต์กมล ปานทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงปริชญา มนตรีโพธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กชายปริญญา พานิช
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กชายปริพรรห์ โรจน์ธีรวนิช
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงปรียาพร ธรรมทวี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กชายปรเมศวัฒน์ บัวแย้ม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงปวริศา เตชะสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กชายปวรุตม์ บุญเพ็ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงปวีณา วงษ์ทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กชายปองภพ มาทิพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงปญจณาพร ดุรงคเดช
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงปญญดา แก้วภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กชายปญญารัตน์ ปตะกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงปณชญา พันธสีมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กชายปณณธร นามวงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กชายปณณธร ปทมะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กชายปณณวิชญ์ มันดี

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงปณณ์ โยธิคาร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงปาณิสรา กันภัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงปานชีวา เพ็งชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงปานปรียา เพ็งชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กชายปานพัฒน์ พิชญ์ประเสริฐ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงปานระพี ห่มสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงปาลิตา ศรีบุญเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กชายปยชญานินท์ โทนะพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงปยพัชร์ บุรัสการ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กชายปยภัทร ทองหลำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงปยะธิดา จันทร์ดาบุตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงปยะธิดา สุภาพ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงปยะนันท์ กาละเมฆ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงปนมนัส ถาวิกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กชายปุญญวัฒน์ ตามบุญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงปุญญิศา สุเมธิวิทย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงปุณยาพร สีวะสุทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กชายปุณยเทพ ศรีจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงปุณิกา แซ่ฉัว

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พันธ์ขาว
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กชายพชรพล นนทะเสน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงพณิชา วงศา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงพรบุณยา สีมาตย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีคราม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงพรอุมา เมร์เลน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงพรไพลิน พริงเพราะ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กชายพลกฤต สงโสด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กชายพลพล แซ่เตีย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กชายพสธร ลำเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กชายพัชรพล ศรีระบุตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงพัชรมัย สุดเต้
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กชายพัทธดนย์ โขงรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงพัทธวรรณ วงษ์ขันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กชายพัสกร วรรธนะวงษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กชายพานุวัชร์ เงินจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงพิชชาพร หมอกจันทึก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงพิชญสินี พันธุ์ดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงพิชญาภา สมาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กชายพิชยุตม์ หงษ์อินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๐ เด็กชายพิทักษ์สันติราษฎร์

อุทโท
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กชายพิพัฒน์ สามสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตระกูลรังสิ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สืบเสน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กชายพิเชษฐ์ สารพัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กชายพีรดนย์ สุริยะฉัตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ กาศสนุก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงฟาใส ปญจศุภวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กชายภคนันท์ ศุขแจ้ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กชายภคบดี บุญอินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงภคพร บุนนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กชายภควัต เอกศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กชายภคินธร บุญมา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงภริตพร พรมสำลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๔
เด็กหญิงภวินชญาภรณ์

นามวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กชายภัคพล แก้วคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กชายภัทรกรณ์ นวลสาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กชายภัทรพงศ์ แถวนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงภัทราพร ชิณวงค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงสธนธร นามวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญรินทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กชายภานุมาศ พิมพ์จันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กชายภาสกร ใจเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กชายภูดิส พลเหมือน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กชายภูตะวัน ดวงศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กชายภูมิภัทร สุภิษะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กชายธีทัต ในจิตต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กชายภูรินท์ รังษี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กชายภูริพัฒน์ เทียงเจริญ

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กชายภูริภัทร สายหยุด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กชายภูวณัฐ สัตยาพันธุ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กชายภูวมินทร์ นวมศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กชายภูวสิษฏ์ พงศ์ธารินสิริ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กชาย ม.ไม้ มาลาศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงมนพร ฉลวยศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ กาวัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงมนิตา ศรีโพนดวน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงมิงแก้ว

่

ทองเกษมสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กชายยศพล ยอดแสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กชายยศภัทร นันทวณิชชากร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญส่ง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กชายรชต อุปฮาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กชายรชต โอษะคลัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กชายรชานนท์ พรรณา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงรัชช์วัลย์ เจริญกิจจาธร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กชายรัชตภัทร สอนพูด
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงรัตนาวดี คำนึก
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงรุจยารักษ์ สลางสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กชายฤทธิชัย ลินเดิร์นบลัส
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงลภัสรดา จอมเกล้า
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงลลิล จริยฐิติพงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงลักษณารีย์ จองบุญวัฒนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กชายลัทธพล วงษ์ทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กชายลัทธวิทย์ เกือทาน

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กชายวชิรวิทย์ กันสาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กชายวชิรวิทย์ บรรจุงาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กชายวรวรรธน์ คล้ายประดิษฐ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กชายวรวิทย์ ไชยนิมิตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงวรัชยา อินตะนัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงวรัญญา วรรณา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงวรินทร เหลือล้น
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงวริศรา ติยวรนันท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงวริศรา ทานกระโทก
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงวันวิสา พรหมทา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงวิชญาพร สัมนา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กชายวิชญ์พล ดวงกล้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงวิภาดา สุริยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงวิภาวินี จันทวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ อ่อนมิง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กชายวิศวะโชติค์ จองบุญวัฒนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา มีชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงวีณากร คลองบ่อ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงวีรดา พรมสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงวีรวรรณ มาคาน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กชายวีระพงศ์ ญาณวารี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กชายวีระวัฒน์ พรหมทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงศกลวรรณ กุมมาลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กชายศดิศเทพ เทศะบำรุง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงศรารินทร์ เปรมพงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงศิรภัสสร แจ่มศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงศิริประภา จุลเหลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กชายศิวกร กาทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กชายศุภกร บรรลือทรัพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กชายศุภกร สิทธิวงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กชายศุภกฤต บุญต่อ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กชายศุภกฤต วังตะเคน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กชายศุภกฤษณ์ สารีบุตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

แก่นทิพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ คำแพง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กชายศุภวิชญ์ สงวนหงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศิริจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงศุภิสรา พวงสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายสรกฤช สาลี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กชายสรวิชญ์ เกษร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายสิทธิกร สระ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กชายสิทธิชัย ลบยุทธ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กชายสิปปณวิชญ์ ไชยโคตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กชายสิรภพ อยู่ยงสินธุ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กชายสิรวิชญ์ เอือสามาลย์

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กหญิงสิริยากร พลภักดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงสิริยากร อภิรัตน์แสงศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงสิริวัลยา บริบูรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงสิริวิมล อ่อนเหลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงสุตาภัทร พงษ์เพชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กชายสุทธิคม
บัวสอนเจริญเลิศ) ๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงสุธินันท์ แสงสกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงสุธีธิดา มูลศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงสุนทราภรณ์ สร้างหล่อ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงสุพัชร์อร จันทร์สุคนธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พันธ์ผา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงสุภาวดี พงษ์ขยัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงสุมิตรา อุทาธรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงสุรดา เชือดี

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กชายสุรพัศ สุภรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงสุรัมภา วิเศษพงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กชายสุรเทพ พงษ์จันโอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กชายสุวพิชญ์ อุดทุม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงสุวภัทร ขุนพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงหทัยชนก สะใบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กชายหลักเมือง ผลดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กชายอติรุจ จิตโชติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กชายอติวิชญ์ อรัมสัจจากุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กชายอธิคุณ ชินชยาภรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กชายอธิภัทร เจียมเจริญศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กชายอนพัทย์ บุญมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กชายอนวัช พิเชฐโสภณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงอนันตญา ทองแป
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กชายอนุรักข์ ศรีเลิศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงอภิชญา ศรีบุญเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กชายอภิชาติ เติมสมบัติบวร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงอภิญญา ด่านลี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กชายอภิรัฐ ธรรมวัฒน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงอภิสรา รัตนปติกรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงอรจิรา นาคนาคา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงอรจิรา พลรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงอรณิชา บุดดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กชายอรรถชัย พุทธรักษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กชายอรรถพล พุทธรักษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงอรวรรณ มะโนรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงออมทรัพย์ จวงพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กชายอัครวินท์ เหล่าเมตตาจิตต์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กชายอัครเดช สังขวิจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงอัจฉริยากร เบ้าทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรไชย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงอัญรินทร์ นิธิโพธิพงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กชายอัมรินทร์ พรหมชา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงอารดา โพธิงาม

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงอารยา มหาชานนท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ จันตะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กชายเจตภัค พิมณุวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กชายเจษฎา เอนสันเทียะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กชายเจษฎา ไชยชนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงเจษฎาภา เจริญวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ชัยพร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงเชิญขวัญ ทาบุญมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กชายเดชาวัฒน์ ชิณวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กชายเนตรวัฒน์ จันตะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ พิทักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงเปมิกา จำปาทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงเปรมยุดา รุ่งทิวาเลิศลำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงเปรมยุดา สุวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงเปยมปติ ส่งคุณธรรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงเพชรนำงาม ต้นวงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุดดีเสาร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงเพ็ญพิมล คำลอย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงเมทิกา นามขุนทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กชายเมธัส ศิลาโชติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงเมธาพร ศิริโชติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ผิวเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงแพรวา โพธิขาว

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กชายแสนปติ วงค์ละคร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กชายโยธวาทิตพล ใจนวล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กชายไผทเทพ จันทำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงกนกรัตน์ มะโนรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ดวนใหญ่
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงกรณัฐ ทิพย์คุณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กชายกรณ์ดนัย ใจจง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๘ เด็กหญิงกรรปญาลักษณ์

ก้านแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงกรุณา สารชาติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงกฤตพร ถนอมทรัพย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กชายกฤตภาส นิลวรรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงกฤติมา มัทกิจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กชายกฤษกร โสภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กชายกฤษฎางค์ เฉิดจินดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กชายกฤษฏิดนัย

์

ใจแจ้ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กชายกลทัช สิระรุ่งโรจน์กนก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กชายกษิดิศ รองทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กชายกอบพัฒน อำคา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงกัญญภัทร สอนสี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พานพรหม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อิมเต็ม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้ววงศา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กชายกันตพงศ์ ช่างยันต์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กชายกัมปนาท เพชรนาค
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงกานต์พิชชา กองทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กชายกิตติ จงรุ่งเรืองวัฒนะ
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กชายกิตติธัช เอมรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กชายกิตติภูมิ แดงสกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงกีรติยาภรณ์ แร่ทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กชายก้องกิดากร อ่อนสุวรรณา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กชายก้องภพ ครรณา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

ดาวเรือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงขนิษฐาปกร เจริญศริรัฎถกร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยโชค
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงข้าวขวัญ ฉิมงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงคุณัญชญา บุญรมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กชายจักรภัทธ สังขาว
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กชายจารุกิตติ

์

ศิริจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงจารุชา จันทมุขตระกูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงจินต์ศุจี กองสะดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กชายจิรพงศ์ นวลใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงจิรศุภา อินตะนัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงจิรัชญา เทพเกษตรกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงจิรัชยา มณีพันธุ์เจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กชายจิรัฏฐ์ เรืองสังข์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กชายจิราธิวัฒน์ แขมคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ จำปาต้น
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงจิราวดี สิทธิโชค
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงจุฑาญา คำอุดม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์เติบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยปญญา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ เหมือนมาตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงชญาภา นามวงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กชายชนน ละออเพชรพันธุ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กชายชนม์ณวัฒน์ ศรีรักษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงชนม์นิภา ชัยเลิศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กชายชนะชัย ธนานุวิทย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงชนัญธิดา สุขใหม่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงชนาภา ทาบทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงชนิตา โล่ห์อัจฉริยะกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กชายชยณัฐ บุญส่ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กชายชยพล พลศักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงชลธิชา อินทรากอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงชวีวรรณ เปรมาตุน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงชัชชฎาภรณ์ ตังตา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กชายชัชวาลย์ ไชยปญญา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงชัญญา บุดดาเลิศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงชัญญาณี บัวพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กชายชัยณรงค์ ไชยมณี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กชายชัยภัทร ทินวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงชินันพร อินทนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ อินทริง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หวังกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพิมทรัพย์

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงชุติพันธุ์ คำดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงญาณภัทร สมนึก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กชายญาณวรรธน์ เวสสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงญาดา บุญเพลิง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กชายฐานิศ กิงแก้ว

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงฐิตราภรณ์ บุญชัยศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ สุระโยธิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ ทองน้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ประกอบเสียง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ ลำสมุทร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กชายณฏฐพล ทองคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กชายณพชร ศรีไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงกมลรส ทวีชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงณัชชา ดวงโชคไชย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงณัชชา พวงประยงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงณัชชา ลือขจร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงณัชชา เปรียมรัตนชัย

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กชายณัชวัชร์ แปนพยอม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา อนุรักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงณัฏฐกมล พันธ์ศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๖
เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์

บุญพิคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทองน้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงณัฐชนน ชิณพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา งามแสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กชายณัฐดนัย ลาประวัติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กชายณัฐดนัย อาษาศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กชายณัฐธนุตม์ อุตมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วิเศษพงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กชายณัฐนนท์ เกือกูล

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ เรืองศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กชายณัฐภูมิ พาลี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กชายณัฐยศ หนองหงอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินรัสพงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กชายณัฐวัตร มัชเรส
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กชายณัฐวัตร ศรีมนตรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คงชยณัฐ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงณิชกานต์ บุญสอน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงณิชา วัฒนพฤกษชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ดารากร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กชายดรัณภพ แนบเนียม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงตรงลักษณ์ ทองไทย
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กชายตฤณ คำโต
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กชายถิร วังวรวุฒิ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กชายถิรวัฒน์ คำเอียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กชายทรงพล สมสะอาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายทองทิศ หลักคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กชายทองนุรัก หลักคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กชายทัตชวิส ถิระโคตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงทิฆัมพร โพธิวัฒน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กหญิงทิวาพร อินทร์สุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กชายทีปรากอน อึงไชยพร

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงธดาภรณ์ สังสิงหา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กชายธนกร อุทาธรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กชายธนกานต์ ดวนใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กชายธนกานต์ สมบรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กชายธนธรณ์ ปญญาว่อง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กชายธนพนธ์ บุญเอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กชายธนพล ปองแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กชายธนภัทร คำเพราะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กชายธนภัทร ทิพยวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กชายธนภัทร นันทวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายปรีชา มีศิล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กชายธนภัทร สมสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กชายธนภัทร สาธุพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กชายธนวัฒน์ ทองพันชัง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ วันเรืองโชค

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๒

เด็กชายธนวินท์ สินธุรัตน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กชายธนัชกฤศ ธนินทรวรกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงธนัยนันท์ วุฒิวรเศรษฐ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กชายธนเดช เพ็ญศิริ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๖

เด็กชายธรรมรัตน์ คงศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กชายธราเทพ สมทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงธัญชนก สุขศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ช่วยสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงธัญพร ชาญทะเล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีวงษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงธัญภรณ์ โควสุรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กชายธัญศักดิพงษ์

์

วงศ์คำจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงธันยกานต์ เรืองรอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กชายธันวา แก่นแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงธารนำ แจ่มจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กชายธารฟา ชลาศัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงธารารัตน์ ใจแจ้ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กชายธิตติวัฒน์ พงศ์ธีรวุฒิ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงธิรดา แก้วคูณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กชายธีรชัย รุ่งเจริญชัยสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงธีรนาฏ ขอร่ม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ผงกุลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กชายธีรภัทร นาคนาคา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กชายธีรภัทร ยางนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กชายธีรเดช แกล้วกล้า
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กชายธีร์ธวัช สิงห์ชมภู
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กชายนครินทร์ ทองบุราณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กชายนพณัฐ รัตนวัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กชายนพณัฐ อารีย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงนภสร สมบูรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงนภัทร จันทะกรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กชายนภัสกรณ์ นวลสาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กชายนรวีร์ วงค์ละคร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงนรารัตน์ สัตย์ศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงอรนภัช ยุวรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงนฤมล โทมี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กชายนวพล บุญราช
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงนัชชา นนทศิลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒ / ๕๙๓
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงนัฐนันท์ ว่องไว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงนันทภัทร แก้วสง่า
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กชายนันทภูมิ จักรวรรณพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กชายนันทยศ อบอุ่น
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ บุรกรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ แก้ววิเศษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ถึงไชย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กชายนิติศักดิ

์

อร่ามเรือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กชายนิติโรจน์ อาจจะบก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงนิภาธร นิตยวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงนิรากร โมทะจิต
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กชายบรรณวัชร ศรีภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กชายบวร แก้วหล่อ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยสุรินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กชายบุญญลิต นามวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงบุญรัศมี บุญข่าย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงบุญสิตา บุญเหลือ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงบุญสิตา ศิริเลอมาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงบุณรดา หวังเทวีวรกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงบุษกร ปญญาแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กชายบูรณ์พิภพ แพงยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กชายปฎิพัทธ์ ลินสิงห์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กชายปฏิพล แสงลับ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กชายปธานิน ติยวรนันท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงปภานันท์ คำนนท์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ อินทร์โสม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กชายประกาศิต ทองสาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กชายปรัชญา สาสังข์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงปริชญา ภูทิพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กชายปรินทร ถาวิกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงปริมฐิตา สมัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงปรียากร ขันคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงปวริศา ผิวงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ จุลพล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กชายปวีณ มัทกิจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓ / ๕๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงปวีณา ทัดดอกแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงปญจพร ประนันติบ

๊

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงปญญาพร สีนำคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กชายปณณวัฒน์ วรรณวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๙
เด็กหญิงปณณาวาสน์

ดวงสิมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงปทมดา ปดถา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงปาณิศา เตชะสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กชายปานเพชร ทองพันชัง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงปานไพลิน ทัดเทียม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กหญิงปาริฉัตร บำรุงราษฎร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กหญิงปารีณา จุลเหลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงปาลิตา ศิริเลอมาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงปยนันท์ บุญมิง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กชายปยพัฒน์ นามฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงปยะพร โพนทะนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงปุญญิศา พิศวงปราการ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงปุณญานัฐ คงขุนทด
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กชายปุรเชษฐ์ ชูสังวาลย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงพชรกนก ขันตี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กชายพชรพรหม สีดาฐิติวัฒน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กชายพรรวินท์ เหลืองสกุลไทย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายพรหมพิริยะ พรหมหา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กชายพลช อุทลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงพลอยชมพู พรหมประภัศศร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๙
เด็กหญิงพลอยแพรเงิน

แซ่กระโทก
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กชายพสธร ร่มรืน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กชายพัทธพล รวีโรจน์กรสกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงพันธิตรา จรัสเฉลิมพงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงพิชชาพร
นภดลปรีชาวัฒน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงพิชญา พันธ์รัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงพิชญาดา งางาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงพิชญาภา บุญสัตย์วรกิตติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กชายพิชาภพ ครองยุติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงพิญดา ภักดีบัณฑิต
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กชายพิตตินนท์ กงศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กชายพิทภูมิ นันทะบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงพิมตะวัน คนมัน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ ชัยศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หลักทองคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา คาคำดวน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ สุทาศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กชายพีรพงศ์ แสงใสแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญยมานุรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กชายพีรภัทร อาษาราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กชายพีระพงษ์ พุ่มไม้
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กชายพีระภัทร เชือกรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กชายพุทธพร บุญหวัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงฟาพราว ศิริประไพ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงภคพร ธรรมธร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงภคพรรณ ใจเมือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กชายภวิศรุจ วุฒิวีรกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กชายภัคพล ครูทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กชายภัคพล วรรณภาสนี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กชายภัคพล วิงวัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กชายภัทร ผ่องศิลป
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กชายภัทรกร จันทร์แจ้ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กชายภัทรพล มณีนิล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงภัทรภร เติมทานาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กชายภัทรวงศ์ สังขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงภัทรวดี บุตรดีศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี วิลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงภัทรวริญฬ กองไพบูลย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงภัทรสุดา มูลสาร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กหญิงภัทรานันต์ นพรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กชายภาณุพงษ์ วงศ์ทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีคราม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กชายภูธเนศ เพียงแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กชายภูมิระพี ภูมิวงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กชายภูริ สายโน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงภูริชญา สีหบุตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงภูริตา พวงเงินสกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กชายภูริพัฒน์ บัวสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กชายภูริพัฒน์ วงศ์คำจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กชายภูเบศ สุขสำอางค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงมนัญชยา รุญเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กชายมนัสวิน ทราบรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงมานิตา ฉลวยศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กชายมินทฏา ค่องอ้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงมุทิตา สุวรรณวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กชายยศกร ศรีฐาน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กชายยศสรัล ทิบำรุง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กชายรฐนนท์ จึงมหากิจเจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กชายรฐนันท์ วสุนันต์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กชายรพีภัทร ชิณวงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงรสิตา ปญญาไวย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงศศิจิตร บุญส่ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กชายรัตตพล ไชยบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กชายราชย์มงคล เบ้าทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงฤทัยชนก ทีงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงลลิตภัทร สุวรรณพัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงลลิตสุดา อำนวย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อุดด้วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ ทีมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กชายวชิรวิทย์ ธงภักดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กชายวชิระ บุญวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กชายวชิระวิทย์ วังทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กชายวณัฐนันท์ จันทะสอน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงวรกมล ไชยสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กชายวรปรัชญ์ หล้าคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงวรินทร กุศลสมบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๕
เด็กหญิงวรินทร์ลักษณ์

พิศโสระ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงวริยา วรรณภาสนี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงวริศรา จันทรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กชายวรโชติ ลาลุน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กชายวัชรพงศ์ เทพวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กชายวัชรศักย์ ขอร่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เสาเวียง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กชายวัชสัณห์ จันทะเสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กชายวัฒกานต์ มณีวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์ วงษ์เรียนรอต
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงวิชญาดา มะลิ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ทองเบ้า
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กหญิงวิชาดา จันทมุขตระกูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กชายวิทวัส ลูกอินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กชายวิมลชัย ด่านประสิทธิผล

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กชายวิรุฬห ขาววงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงวิลาสินี วรรณบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กชายวิศรุต หลาวทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ ทรงกลด
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กชายศกุนิชญ์ ศุภสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงศรัณย์พร บุนนาค
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กชายศราวิน โทนะพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กชายศวัสกร แซ่อึง

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงศศิรัศมี สมปาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กชายศักดิศรณ์

์

คำเหลียม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงศิตา ยาวะโนภาสร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงศิริกัลยา อุ่นเรือน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงศิริเกตุ สุแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กชายศิวกร สายเย็น
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงศิวะณี พงษ์ทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงศุภกานต์ เพ็งแจ่ม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กชายศุภณัฐ สาระบัว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญเสนอ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุขเจริญสกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงศุภิสรา จิริวิภากร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงศุภิสรา นนท์ตา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กชายสรกฤช หมืนผ่อง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กชายสรลิช วิปุละ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงสรัลชนา ชาน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงสวรินทร์ จิตตะวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงสวลักษณ์ เชาว์ศิริกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กชายสหรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงสัตตบงกช ปรีประเสริฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กชายสิทธิรัช พรหมคุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนทวีสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กชายสิริชัย ชุ่มชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กชายสิริพงศ์ อุราแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงสิริวิมล บุรุษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กชายสิวายุภัค วราพฤกษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงสุขกมล เรืองนุช
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กชายปวีณ จิตรโภคา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กชายสุชานน เวียงจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงสุดาพร สมคะเน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กชายสุทธิชัย ปองสอน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กหญิงสุทธิดา รักความสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงสุทธิภัค โพธิวัฒน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงสุธาสินี เจตินัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กหญิงสุปรียา สำเร็จงาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงสุพิชชา ชาวนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงสุพิชชา บุษบงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงสุพิชญา บัวจูม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงสุมณฑา ก้านเหลือง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงสุวิชญา ดวงเนตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กหญิงหทัยชนก เขียวอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กชายอชิตพล วรรณา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กชายอชิระ เรืองอมรวิวัฒน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กชายอติวิชญ์ เพ็งสอน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กชายอธิเมศร์ สาระฉัตรภิรมย์
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กชายอภินันท์ บุญพามา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กชายอภิภูมิ ขุมเงิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงอภิสรา คำแสน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงอภิสรา สมาฤกษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กชายอภิเดช รัศมี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กชายอรรคพล แก้วราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงอรวรรยา การะเกษ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กชายอลงกรณ์ ช่างเพชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กชายออมสิน คำลัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กชายอัครนันท์ สอพองโชติหิรัญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงอัจริยา สนธิเดชกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กชายอัฏฐวัฒน์ หงษ์สมบัติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงอาภัสรา คล่องตา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ จรัญจล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ วิเศษหมืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กชายอำนาจธรรม กระจาย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

แก่นแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

บุญหนัก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รอดคำทุย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงเกศมณี เทียมสิงห์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กชายเกษมสันต์ บุรินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กชายเจษฎาพล ชาญศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กชายเจสัน ชาวสวน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กชายเดชาธร ขาวสะอาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงเนตรอัปสร บัวรอด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กชายเผ่าลาภ เผือแผ่

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ประจิม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงเพียงขวัญ สันโสภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กชายเมธา
กฤษฎาการภิญโญ ๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงเมธาวดี นรชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กชายเหนือภูมิ การัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กชายเหมสกฤษฎิ

์

เสนคราม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กชายเอกชัย เลิศจิตรเลขา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กชายเอกภัทร สีหะวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงเอกศุภปวีร์ ลับโกษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กชายโสภณวิช ทองพันชัง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงใบหยก ฟองงาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กชายไชยยันต์ ดวงจำปา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงไปรยา คุ้มศรีวัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กชายภาสพงศ์ นวลรอด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กชายก้องภพ ประจักจิต
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กชายฐากูร แก้วศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงณัฐชา สิทธิเสนา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กชายธนภัทร์ คำภูมี
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงพนิตนาฏ สังข์ขาว
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงยุรพร ชูรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กชายสุนทรพจน์ ประจักษ์จิต
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

พิมโคตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กชายชัยชนะ ศรบุญทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงธนิษฐา กล่อมปญญา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงธิติมา กล่อมปญญา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

ดอกมะเดือ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กชายจตุรพร ชูรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กชายจิราพัตร์ อ่อนขาว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กชายปติเวศ เทียมสิงห์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กชายปยวัฒน์ สิงห์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กชายภูวเนตร สุทารส
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กชายเกรียติศักดิ

์

นัยพัฒน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงเจนนิสา ประจักษ์จิต
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงพัณณิตา เพชรรินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงพิมพ์พร พันธ์ดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงไอลดา ดวงมาลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กชายชัยรัตน์ หาวะโคตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงณัฐกาน รัตนะวัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุปตติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงธัญชนก ละมูล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กชายธีระพงศ์ สีหะวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงนณิมล ดวงมาลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กชายนพนันต์ แต้มทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กชายนภสิทธุ์ ขุมทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กชายนิพพิชฌน์ บุญพบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงมาลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กชายมนตรี บุตรงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กหญิงรพิศา ดวงมาลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองยุ้น

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงวริศา พรมดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงวิไลรัตน์ มอบพันธ์นา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กชายวีรพันธ์ คำมะณี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กชายศุภกิจ บุญหวาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กชายสัณต์ดนัย ทองสาย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

แก่นนาคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงอรกานต์ พันธ์ขาว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงเมยาวีร์ รินทร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงปรวีร์ แดงนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงชลกร ศักดิศรี

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กชายธนากร ชมจา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงรัฐสิการ แสนกาวิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กชายวสุรัตน์ พงศ์พันเทา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงณิชากร ศักดิศรี

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กชายธีระวัฒธ์ แท่งทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กชายจักรพันธ์ ดวงมาลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงกนกอร เศรษฐบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญเงิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงกรองกัญญา พิมสอน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กชายกฤษกร อ่อนผา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุวรรณพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงกัญสิยารัตน์ ปราบภัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงกันยาพร ชัยชนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงกานต์พิชชา สอพอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กชายกิตติศัพท์ คำจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงขนิษฐา สิงห์สิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กชายคงชนะ แซ่ตัง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กหญิงคณัสนันท์ มนัสเกียรติกุล
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กชายจตุรพร ไหลประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กชายจักรพงษ์ พุทธรักษา
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ สืบสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงจินดาภร เทพอุเทน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กชายจิรวัฒน์ นามวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงจิรัชญา ต้นทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กชายจิราณุวัฒน์ ผิวอ่อน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงชญาดา จิวตระกูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงชญานิช บุญมาก
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงชมพูนุช พรหมคุณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กชายชัยธวัช สงเลิศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กชายญาฌาธิป อนันเทพา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กชายฐนกร ยิงเกียรตินนท์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงชวพร จันทรา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศิริจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงฐิติชญา เรืองศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงฐิติมา สรเดช
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กชายณภัฎษกร ทองทิพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงณัฐฐาสินีย์ เหง้าพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กชายณัฐพล จิตตำนาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กชายณัฐศิษย์ นวมงคล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงณัณธิญา โอสถศรี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กชายณิชพงศ์ ราวิชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงดวงกมล วรรณทวี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงตรีทิพยนิภา อินทรพันธุ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงทักษอร สมใจ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๒

เด็กชายทัตเทพ สิทธิโห
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๓

เด็กหญิงทิพย์วรา พิมโอก
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กชายธนภัทร สมแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ สุธาตุ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงธนัญญา ดำดิน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กชายธนากร เสียงใส
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กชายธนโชติ รุ่งพัฒนาชัยกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กชายธนโชติ ศรีเสมอ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงธัญชนก นามมหาชัย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปลาเข๋มทอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กชายธัญวิชญ์ ปดทำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กชายธีทัต ถนอมทรัพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กชายธีรพันธ์ แก้วพวง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กชายธีรภัทร ทองล้วน
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ไชยปญญา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กชายธีระพงษ์ สมาน
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กชายธีระยุทธ บุญนำ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กชายธเนศพล เพ็งเภา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กชายนวมินทร์ สรรพมิต
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กชายนัฐภูมิ ศรสำแดง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงนันทิชา โพธิมี

์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงตวงพร อาธิเวช

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ บุญพบ
๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงบุญยานุช สมบัติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงปรียากมล วงสุพรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงปยวรรณ ศรีสุรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กชายพงศกร คำคูณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กชายพงศธร จรัสเอียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กชายพงศ์สิริ ตาลทรัพย์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กชายพงศ์เทพ จันมะณี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กชายพงษ์ธร โสดาชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กชายพรพิรุณ สุวรรณกูฏ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กชายพศวีร์ อาจหาญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จิตโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงพัชรี สีสังข์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กชายพันธ์ยศ ภู่วรรธนะไชย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงพิชยดา เขียวแพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กชายพิชานันท์ พนารินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงพิมพิศา บรรจงจิตร ๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๓
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

ดูแล
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กชายพีรวิชญ์ พงค์พีระ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงฟาใส สายธนู
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กชายภรภัทร โตอนันต์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กชายภัทรพล เดชะไกศยะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กชายภัทรโชค ดวงศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ มะณีบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กชายภูธเรศ ขันธีรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กชายภูผา โตมร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กชายเกียรติภูมิ ทองปญญา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กชายภูวดล สีหะมาส
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กชายมงคลเฉลิม สมานชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กชายยศวรรธน์ พงษ์สุวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงระพีพร รองสนาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีมะณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กชายรัชชานนท์ ศุกลรัตน์มณีกร
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กชายรัชวุฒิ ขุมทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีบุญเรือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงรัสรินทร์ เวฬุวนารักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงรุจิรางค์ โรมพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงลักขณา รินทร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายวชิรวิทย์ นารถสิทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กชายวรวุฒิ ศรีบุญเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กชายวรเชษฐ์ วารินทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กชายวัชรพงษ์ ธรรมจิตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงวาสิฐี คำผง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กชายวิชญ์พล โสดาลี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงขิมพริง

้

พรมชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงวิภาดา มหาจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงวิรัญชนา เข็มพรมมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กชายวีรวุฒิ โสวรรณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ตุ่นเตีย

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงศศิภา ทรงงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กชายศุภกิต ชานุชิต
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงศุภณี เสนสนาม
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงสกุลภรณ์ รินทร
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุมจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงสุนิสา เรืองศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา สุขเกษม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงสุภาภัค เสาเวียง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงสโรชินี รินทร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงสไบทิพย์ ไชยสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สีสม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กชายอชิตพล บุญต่อ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กชายอดิเทพ สุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงอภิญญา อาสนสุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงอภิญญา โยโพธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรหมมา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ แหยมใส
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงอัญชิสา ยังสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงเกศิณี ไทยเดิม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา ศศิธร
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงเพ็ญณภัทร์ วงศ์ไชยา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ศรีโยธี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงแพรวา ทองบุญ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กชายแววตะวัน บุรณะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงโชติยากร โทตระกูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กชายณัฐพล นงค์เยาว์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงกวินธิดา ดูแล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงกวินธิดา โตประพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กชายกวินภพ พรหมประดิษฐ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงกวิสรา ไชยรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงกัญญณัช เดชธนาธันยกร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กชายกายสิทธิ

์

ศรีตระกูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ทานกวีวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ นามวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงกิตติภรณ์ เกาะกิง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงกุณนที ศรีลาชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

โพนปลัด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงขัตติยา สมัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ อมรวัฒนานนท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กชายจักรภัทร อ่อนฉาย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงจามีกร กิงวงค์ษา

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงจิตราภรณ์ ถึงแสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงจิรชญา วรสา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กชายจิรนันท์ สยุมพร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กชายจิรพัฒน์ เสาวภากาญจน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สุนทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กชายชยางกูร รัตติธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงชยาภา
พิณสายกาญจนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เสาเวียง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ตังถาวรไพศาล

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงญาณิศา คำภาชาติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงญาดา ไชยมงคล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กชายฐาปนินทร์ สุปตติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงฐิดาภรณ์ หอมหวาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงฑิตยา เสาเวียง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กชายณฐกร ทองพันชัง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ นามอุทา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๔
เด็กหญิงณัฐตยาวรรณ

พรแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์คำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงณัฐวิภา จารุวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงณีรนุช วรรณทวี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กชายดนัยณัฐ บุญปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงดวงจันทร์ ปราบภัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กชายทัศนา พิมสะอาด
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กชายธนกร ศรีนวน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กชายธนภัทร สีแดงกำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กชายธนภูมิ สัมฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กชายธรณินทร์ ศรีด้วง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กชายธรรนากร คันศร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงธัญจิรา คำชู
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงธีญาดา พึงตา

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ กาญจนจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงนริศรา จารึกธรรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงนัทธมน สุขวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กชายนันทวุฒิ โสภะบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงนันท์นภัส บำมิลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กชายนิติภูมิ ทองสาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงนิธินาถ นามสิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงบัวชมภู โตมร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กชายปฏิพล ขันเงิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กชายปฐมพงษ์ ศรีบุญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงประติภา สิงห์ดง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กชายประพุทธ์ คำคาวี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงปราณปรียา ฉิมพลี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงปรียาดา จูมทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ สกุลไทย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงปุณญิสา พัฒสิม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กชายพงศกร เทพอุเทน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กชายพงศ์ศิริ มะโนมัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กชายพจนินทร์ ยุงประโคน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ แสงสว่าง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กชายพรพิพัฒณ์ ตลาดขวัญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กชายพรหมเมศวร์ นัยผัส
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กชายพลศักดิ

์

ตาลหอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงพัชรา แก้ววงศา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กชายพันธ์กวี สุวรรณพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี ไกรรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กชายภาณุชพงษ์ พรสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงภาณุมาส ฮาตะสุ้ย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กชายมงคล ภูทิพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ จิตต์มูลผล
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กชายรัฐชานนท์ ปานฟก
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ แก้ววงษา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงลีลี

่

นพฤทธิดนุเขต

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงวนิดา ใสพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กชายวรรณศักฺดิ

์

วงชมพู

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงวรรณิสา สุริยะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กชายวัชระ สงวนแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงศรุตา
ตังปญญาเวชสกุล

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงสมยศ แซ่จึง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงสุนิตา คิงคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงสุนิสา จิตโชติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงสุประวีณ์ โพธิศรี

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงสุภาดา พัชรพงศ์พันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงสุเพชรดา ขันทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงอรทัย วิชัยวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงอริยา แสงรูจี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงอินทิรา บรรจงจิตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงเพชร พันธะเสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กชายเมฆา ทองอาจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กชายพูนพิพัฒน์ หมุนสิงห์
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงกำไลทอง บุญออน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงชนัญธิดา จิตตำนาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กชายชัยชนะ เพ็ชรรินทร์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กชายชัยณัฐ กระจ่างจิตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงญาณิศา โนวะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงฐิตาพร สิงห์ดง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ชิณวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กชายณฐพล เสโตบล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กชายณภัทร มอไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงณัชชา ธรรมวิเศษ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กชายณัฐกิจ นารินรักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กชายณัฐชนนท์ ต่วนศรีแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กชายณัฐดนัย กันสาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงณัฐพร ศิริบัวพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นมขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สมนึก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงดวงตะวัน ผ่องราศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงดารชาต์ ชูจิตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กชายธนกร ธรรมศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กชายธนนรรจ์ อ่อนศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ วิถี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กชายธีรสิทธิ

์

รักษาราษฎร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กชายธีระชัย เสาเวียง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงนริศา สารทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงนาขวัญ บุรกรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กชายปรัชญา สัมพันธวงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กชายชัชพิภูมิ พรหมทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ ปราบภัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กชายปยะรัฐ หัสนอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงปริญาพร ชานุชิต
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงพัชริดา ศรีโสดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงพิชญภา แสนสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงระพีพรรณ พุฒดาลพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เศษศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กชายวัชรพงษ์ เหง้าแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กชายวิศรุต พงษ์พยุหะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงณอรรัชช์ เห็มทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ดาทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กชายอัษฎาวุธ คิงคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กชายเจษฏากร คำแดง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กชายเจษฐา เพียบุญมาก

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงกฤษณา ปานนาค
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กชายกิตติพงษ์ อุทุม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงกิติยา คำเอียม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงกีรติกา สุขสงวน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายจันทศักดิ

์

วงชมภู
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงจันทิรา สิงห์กุรัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงฉัตรพร ศรีบุญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วเหลา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงณัฐฐธิดา สีสลับ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กชายธนโชติ พิมูลชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงปนมณี ออมชมภู
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายผดุงพงษ์ แก้วเกิด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กหญิงพรรณธิดา แก้วใส
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงพัชราภา จำปาขีด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงผกามาส สมุทร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กชายพัสกร จันทกรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ หนุนวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายภูริพัทธ์ อุดด้วง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายวิศวะ หาระสาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กชายศาสตราวุธ ผาแดง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กชายศุรวุธ สมจิตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงสายชน เกทิพย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงสิริจรรยา ธาตุสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ บุญผุย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงสุธารินี ศรีนวล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กชายสุพศิน สุทธิทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายสุภัทรชัย สมบูรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงอติกานต์ ชิดเชือ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กชายอภิวัฒน์ บัวรมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กชายศุภณัฐ สุภเกษ
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงสมร
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงกิตติญา พงษ์ละคร
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กชายชนะศึก มัฆวิมาลย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญผูก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กชายปฏิภาณ พุดสีเสน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายผดุงเดช ศรีไชยา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กชายฤทธิชัย เกษี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กชายวัฒนากร อังศุวงศกร
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงวาราดี ธรรมวัฒ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กชายวีรพงษ์ รุ่งแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๕๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หนองม่วง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

เพ็งเภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กชายสุเมธ สุขศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กชายเจษฎา ฤทธิเดช
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กชายโรจนศักดิ

์

อัครเกริกณรงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๔

นายจีรยุทธ กับรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กชายปรัชญา โสดาลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กชายภาคภูมิ พลนำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กชายฤทธิชัย คำขันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายสุรกานต์ พิมสอน
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายนันรพงศ์ แก้วเหลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กหญิงนันท์นภัส คันศร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงนราภรณ์ ศิลาโชติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงฉวีวรรณ มูลธาร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงอธิชา ครัวกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงอลิสา เพชรนอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงนิชาดล ต้นสิงห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ ด่านสร้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กชายยุทธนา รวมธรรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์ทิวากุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ คำพัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พลขันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กชายสุทธินันท์ อนุอัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กชายยศรัลญ์ ดงขุนทด
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงปณฑารีย์ ทองเพ็ชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงปาริฉัตร จิวสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงสุนิสา วงษ์ทองดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงกันยาพร อัฐแป
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กชายวิชัย จันทศิลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กชายสหพันธ์ รอบตอบ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กชายพงศกร ทองหยวก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กชายสิทธิชัย วงษ์ใหญ่
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงชนิสตา ธะนะกร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงเยาวเรศ สุขสุวรรณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงกัลยาณี ฉิมพินิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กชายกฤษณะ นาคดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กชายวรายุส เพ็ชรกิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กชายวรรณภัทร วรรโณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กชายตรัยรัตน์ วิเศษสังข์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กชายวรเชษฐ์ พรหมสิทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงอิสริยา เอิบบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กชายพลพล แซ่ฉัว

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กชายนฤพงษ์ อินณรงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กชายประทีป เปลียกสอน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงณัชชา โสภา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทราคา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ นิวหล้า

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงบุษกร วรรณทวี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงพรศิริ วรรณทวี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กชายเกียรติภูมิ วรรณทวี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กชายเล็ก โพธิขาว

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงโชติมณี บุญกัญญา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงเสนาะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กชายบุญทวี อนุพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เสนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กชายศราวุธ พิมสมาน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงศลาศิณี วรรณทวี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กชายสุทิน พิทักษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงดมิสา ดีดวงพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กชายทวีทรัพย์ ศิริโท

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงนาตญา บุญโสม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงศิริกัญญ์ บุญนำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองไส

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงวาณิชยา คงเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงสุชาดา โพธิขาว

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงกัญญาภัทร หอมวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ ไชยดะรุณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงขวัญจิรา เกษางาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กชายจักรพงศ์ พรมเวียง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงจิดาภา สอนบุตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงชินพร พรหมเวียง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงฐิติยา เทนสุนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ขันเงิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กชายนพวินท์ จันพานิช
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กชายบรรณพสิทธิ

์

ศิริจันดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กชายพรชัยศรี บุญบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กชายวีรวัตย์ ปองกัน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กชายศิริพงษ์ แก่นทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กชายสุพัฒน์ วงค์ละคร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายสุรนาท ประสมกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กชายสุรสีห์ สุวัติ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุวัติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กชายเกษมศักดิ

์

เทียงนิล

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กชายเฉลิมชัย ศรีคำภา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงกรกนก สุมนต์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กชายคมสัน งามสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กชายคิรากร กงแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กชายตะวัน แย้มงาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กชายธนวัต บุญบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงพนิดา ศรีสังขาร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กชายภานุพัฒธ์ คำศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กชายศิรภัทร งามสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ พรมสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กชายกัมปนาท คำคูณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงชลิตา พร้อมพรม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กชายนครินทร์ นวลละออง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงปทิตตา ศรีทะรัง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กชายปวิชญา สอนบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงปยะพร ปองกัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงวริศา ศรีจู
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงเกษมณี กาประสิทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กชายกฤษดา สีเขียว
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กชายชัยรัฐ ปนแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กชายทรงพล ศักดิศรี

์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงปวีณา กุลบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กชายวัชระพงษ์ พรมสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงศิริพรรณ วรรณทวี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๖ เด็กหญิงเพ็ญพญาลักษณ์

เสาเวียง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กชายธนธรณ์ แผลงงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กชายธีระพัฒน์ มาพงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กชายสุที ศรีมันตะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงจิราวรรณ มุ่งม่าน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ยอดพงษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กชายชัยพร วังสำเภา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กชายชาติชาย คุณสอน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงณภัสสร สิงห์วงษา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงดารารัตน์ ไชยดรุณ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กชายธราเทพ ยอดพงษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงนำอิง สยุมพร
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สารผล
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงมณฑิตา แสงสกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กชายวุฒิชัย โคสารคูณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กชายศิริชัย บุญหนัก
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงศุภัตรา จำนิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงอัญชรีย์พร ธิทะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงธัมมาพร ก้อนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงโยธิกา มุ่งม่าน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กชายยุทธธิชัย บุญเรือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงอุไรรัตน์ วรรณอ้วก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงกฤธิติญา แพงยา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงขันแก้ว วรรณทวี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ยนต์ดัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงชวัลนุช วงศ์แหวน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วรรณทวี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธรรมประดิษฐ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงณัฐวดี จิตโชติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กชายนาคา เขาลาด
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กชายนิธิพงษ์ พจนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงปารวี ห่วงมาก
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงภริตา วรรณทวี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กชายโชคชัย เกตุละ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กชายอภิชัย เสนาลี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงทณัฐชา อุ้ยมี
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงศิริพร เพชรน้อย ๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงสุจิตรา วรอรรถ ๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กชายกฤษดากร วรรณทวี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงพรนภา จันดาลี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงจิตตรา หาญพรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กชายสรยุทธ ม่วงอำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์สว่าง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กชายสุรชาติ บุญเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กชายวัชรชัย กัณหา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงพรรณิภา คำศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๒

นายสังหาร บุญตระการ
๒๕/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กชายกฤษฎา ปนะกัง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงชลธาร กำเหนิด
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงชัยนัน นนทะวงษา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปดสอน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๗
เด็กหญิงสุพิชญนันทน์

วรรณทวี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิมพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปดสอน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงกมลชนก ศรีนารักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กชายพงศธร คงผึง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงวณิดา กัณหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงสุจิตรา วรอรรถ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กชายอดุล ชาทุม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงกมลชนก ศรีนารักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตทำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จิตโชติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กชายสันษกฤษ เงินสร้อย
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กชายสิริราช จงรักษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กชายปรมันตถ์ พากเพียร
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงหฤทัย ตามบุญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงปรียานิช แอนโก
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงรวีภร ศรีบุญเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงศศิธร โพธิขาว

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กชายทักษิณ มากมูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๖

นางสาววิริฐิพร เขตสกุล
๐๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๗

นางสาวหทัยภัทร ชาติมนตรี
๒๖/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๘

นางสาวศานันธินี สำรวม
๒๑/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๙

นางวิภารัตน์ เศรษฐบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๐

นางสาวสุกัญญา วงศ์ทะเล
๒๒/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๑

นางทรงพระ ธรรมภร
๐๓/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๒

นางสาวเกศรา พลายเปย
๒๓/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๓

นางสาวกานดา จันทรา
๐๕/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๔

นางสาวกมลรัตน์ จันดาพืช
๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๕

นางสาวปณิตา แสงทอง
๑๗/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๖

นางสาวญาณวดี บุญคู่ฉาว
๐๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๗

นางบัวพันธ์ อุตสาหะ
๐๔/๐๙/๒๕๐๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๘

นางสาวตรีรัตน์ พารา

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๙

นางอัชรา ธรรมสา
๑๑/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๐

นางสาวสุวัสสา คำหล้า
๑๙/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๑

นางสาวเกตุสุดา ทิพย์รักษา

๒๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๒

นางรัตนา สินโศรก

้

๐๔/๐๘/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๓

นางภริตพร สมพงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๔

นางกนกวรรณ ปยะวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๕

นางสาวสุริยา ศรีกุล
๑๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๖

นางเลียม

่

พิคิว

้

๑๕/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๗

นางทองคำ วรกีรติกุล
๒๐/๐๖/๒๔๙๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๘

นางมาลี จันทกร
๐๕/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๙

นางสาวสุชาดา สุริโย
๐๑/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๐

นางสาวรัศมิลภัส

์

จินาวัลย์
๐๓/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๑

นางสาวศิรินันท์ การบุญ
๐๕/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๒

นางสาววิลัย เท่าสิงห์
๓๐/๐๙/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๓

นางดวงทิพย์ นามกาสี
๑๒/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๔

นางสาวจริยา ซ้อนคำ
๐๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๕

นางสาวกุมารินทร์ แพรพิไล
๓๐/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๖

นางสาวกิตติมา ดอกบัว
๐๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๗

นางสอง บุตรเครือ

๑๒/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๘

นางถนอม ชัยสอน
๐๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๙

นางสาวเพ็ญนภา สุธาตุ
๑๐/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๐

นางสาวปรรณธิตา สุระ
๐๕/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๑

นางบุษกร แช่มเทศ
๒๐/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๒

นางสุวดี ศรีลาพฤกษ์
๒๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๓

นางสาวจันทร์ศรี สอเหม
๒๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๔

นางสุภรัตน์ สายยิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๕

นางสาวธิดารัตน์ สุนันท์
๐๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๖

นางสาวนิญา เหล่าบัว
๑๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๗

นางขนิษฐา ยอดศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๘

นางสาวกนกวรรณ จันทวลี
๐๗/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๙

นางสาวณัชชา เอียงทอง

้

๐๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๐

นางสาวดวงกมล ธรรมทินโน
๐๙/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๑

นางสาววันเพ็ญ ตังสกุล

้

๒๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๒

นางสุภารัตน์ ศรศิลป
๐๖/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๓

นางสาวพยงณ์ บุญนำ
๑๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๔

นางสาวสุลักษณ์ ลุนศรี
๑๗/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๕

นางสาวสัณห์ฤทัย สามทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๖

นางสาววัชสุรีวัลย์ จิตมัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๗

นางสาวนัสดา พันธ์คำ
๑๘/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๘

นางสาววิชุดา พรมสาร
๐๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๙

นางสาวนิสา ชาลีกุล
๐๗/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๐

นางสาวเสาวณี เฮงไล้
๒๕/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๑

นายสรน กำจัด
๒๓/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๒

นายกฤษดา บุญสาร
๒๘/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๓

นายเดวิน ศักดิเทวินทร์

์

๓๐/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๔

นายรถพล หลักชัย
๑๓/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๕

นายณวัฒฐ์ กันตะบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๖

นายวัชรพล มิงสอน

่

๐๖/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๗

นายศราวุธ ปทุมชาติ
๒๔/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๘

นายปกรณ์ ประนันติบ

๊

๒๙/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๙

นายพิทักษ์ โรมรินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๐

นายพงศธร ศรีนวล
๒๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๑

นายณรงค์ศักดิ

์

ศรีอ่อนนิม

่

๐๗/๐๖/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๒

นายไพศาล ศรีลาพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๓

นายอดิพล จันทร์ประเทศ
๐๒/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๔

นายสิรวิชญ์ เพือกำ

่

๐๑/๐๘/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๕

นายธัญธนิตย์ มันนรเศรษฐ์

่

๑๐/๐๕/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๖

นายอธิวัฒน์ คงหนู
๑๓/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๗

นายวรณ์ ใสแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๘

นายจันทร์เพ็ญ สมบูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๙

นายเอกพล รัตนปราณี
๒๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๐

นายศิวกร ศรีคัชชะ
๐๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๑

นายประจวบ แก่นทิพย์

๑๗/๑๑/๒๔๙๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๒

นายธนนต์ บุญพอ
๑๓/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๓

นายวัฒนาพร คำมาก
๒๔/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๔

นายภิพจน์ ปูพบุญ
๑๒/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๕

นายสิทธิพงษ์ ไหมเหลือง
๑๙/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๖

นายสมศักดิ

์

สังสุวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๗

นายภิรมย์ เจริญศรี
๒๔/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๘

นายสุพิษ โพธิศรี

์

๑๔/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๙

นายสุริยันต์ พันธนาม
๐๗/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๐

นายพุทธ พันธ์พินิจ
๒๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๑

นายมนตรี เอียมสำอางค์

่

๐๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๒

นายชวลิตร อินทนู
๑๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๓

นายอนิรุธ หอมหวล
๒๕/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๔

นายบุญทอง สุขพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๕

นายธีระพรรณ์ ซูซา
๒๓/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๖

นายจารุวัศ เอกปยมงคล
๐๓/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๗

นายสนุก คำบุ
๓๐/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๘

นายธนกิจ โตมร
๐๕/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๙

นายฟาลิขิต งามสุข
๐๗/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๐

นายสมศรี ขันคำ
๐๕/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๑

นายทวีศักดิ

์

ถนอมทรัพย์
๒๖/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๒

นายบพิตร ศิลปศร
๐๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๓

นายอัครพล ศรีสมพร
๑๑/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๔

นายภัคทร จรรยาสุทธิวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๕

นายชยานนท์ จันทสุข
๐๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๖

นายวิทยา ดาสันทัด
๐๗/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๗

นายปฏิพล เผ่าทองงาม
๐๓/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๘

นายมนัส งามศิริ
๐๘/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๙

นายวิษณุ บุญเพ็ง
๐๓/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๐

นายพูลศักดิ

์

พึงภักดิ

่ ์

๑๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๑

นายปติกร พิมกรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๒

นายนิรุติ ศรีชาลี
๐๘/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๓

นายธนารัตน์ บุญเชิญ
๒๐/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๔

นายชวาลย์ แก้ววงษา
๒๖/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงกนกรดา คำพินิจ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงวราภรณ์ พิมพ์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงสุนันทา นามทองใบ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงเขมิกา อ้มหอม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงโชติรส ทองย่อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงโชติรส สิงหลอด
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กชายจิตฐ์ติพงศ์ แดงสีดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงธันย์ชนก รามภักดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กชายราเชน สังข์กษัตริย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กชายวิภพ นามวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กชายวีรวัฒน์ งามวิลัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงอรปรียา ปญญาคม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กชายฉัตรชัย เจนไชย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สำเภา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงภาวินี อภัยวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๘ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กชายรัชพล ปญญาคม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงสิรินทรา สมสะอาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๒
เด็กหญิงอภิญญารัตน์

สิงห์คำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กชายธนกฤต ดาโอภา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงปุณยาพร สาวด่อน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กชายวิษณุพงษ์ จิตท้วม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงสุพัตตรา หงสาวดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สังข์กษัตริย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กชายกฤษฎา โพศรีจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงจิราวรรณ สระอินทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กชายณัฎฐชัย พรมโลก
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กชายพาณิชย์ ศรีพูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มัคนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กชายวิรชา สุขเกษม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กชายอนุสรณ์ เขตนิมิตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กชายเจนณรงค์ บุญเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กชายเจษฎา หีตช่วย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กชายชลันธร พรหมประดิษฐ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กชายธนพล งามวิลัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กชายวรชิต จันทะบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงดวงมณี สมบัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กชายปญจนาถ พวงพลอย
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กชายพชรดนัย ภูนำเย็น
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กชายรัชพล ยาศรี
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงรุ่งธิวา เขียววิลัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กชายอัตนัย ทองศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กชายชินวุฒิ ทองมวล
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สารพล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี โพธิศรี

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงอติพร บุญศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๐
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ วงค์จอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงชลธิชา อุดด้วง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กชายชายแดน ธรรมธร
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงฐิติมล หวลคนึง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กชายนฤพล โพธิทอน

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงวิภาพร ทองอินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กชายศักดิดา

์

จันดากรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมชาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชันกลาง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ วรรณคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงรัศมี กุดนอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงศรุสตา วงกฏ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กชายอรรถชัย บุญหนัก
๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กชายกฤษณะ บุญมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงจิราพร บุญหนัก
๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงณัฐริกา ทองคำสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงธนพร คุ้มขัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กชายพรชัยรินทร์ สุวรรณพัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงพรนิภา ชาญชิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กชายวันชนะ โปร่งจิตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ กิงสกุล

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๒

นางสาวกัญญารัตน์ พรมชาติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๓

นางสาวนภัสนันช์ ข้อแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๔

นางสาวกาญจนา วิไล
๑๔/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๕

นายธีรภัทร สมทรัพย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๖

นางสาวปนัดดา ทองแดง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๗

นางสาววิยะดา อภัยวงค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๘

นางสาวสุดารัตน์ พิเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๙

นางสาวแพรวนภา ใสงาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กชายชาญณรงค์ สาคร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กชายปฏิภาณ จันดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กชายปฏิภาณ พันธา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงพิระดา ไชยชิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงมนฤดี ทองทา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กชายศัตวรรษ เสือพรม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ผิวเหลือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กชายภาคิน วงค์ทวี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงกานติมา ภักดิลำ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงชุติมา ขันธบุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงพรพิมล มันจริง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กชายวิรวุฒิ นนทะสอน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงสุธาสินี จันดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี ผลฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงสุรัชญา บุญส่ง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กชายเจนณรงค์ ปรางสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงกนกรัตน์ น้อยเขียว
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงกัญญนันท์ พันธพัฒน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กชายกันตพัฒน์ ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงกานต์รวี วันดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กชายคณิศร เพ็งแจ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

มันคง

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงชมพูนุช ขาวสอาด
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงชมพูนุช สิงห์คำโม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงญาณิศา พรมลักษณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงดาริณี โปร่งจิต
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

กาแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กชายธณากร ศิริเลิศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กชายธนวัต ธรรมนิยม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กชายธนศักดิ

์

เชือทอง

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กชายธนโชติ เชือทอง

้

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงปาริชาติ บุญทศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กชายพรประสิทธิ

์

ธรรมนิยม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ธันวา เพ็งแจ่ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงพิชญาภา ไกยวัตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กชายภัทรพงษ์ หวายฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กชายมนัส พันธพัฒน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กชายวัชรพงษ์ สมพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงสุพิชญา จันทำ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงสุวนิดา ธรรมนิยม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กชายอธิชา เพ็งแจ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กชายอัมรินทร์ เลพล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงอาพัชรา สิมรุน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงอุษามิน พันทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๑ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงเกวริน พันธพัฒน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงฐิติยา โพธิสัตย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพ็งแจ่ม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็งแจ่ม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กชายธนพล พันธพัฒน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงธนัชชา จันทำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กชายธนโชติ วัชรพงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กชายธีปกร แพทย์นาดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กชายนพพล ขอกันกลาง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงนริศรา เพ็งแจ่ม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงปณิตา เพ็งแจ่ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กชายพิชชากร วานิชกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กชายภัทรพงษ์ รูปคม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กชายภูผา บุดดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กชายระพีภัทร ระยับศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงวิภาภรณ์ เกษกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงวิยะฏา เพ็งแจ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กชายวีรโชติ มณีรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีสังข์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงสรวงสุดา คำสิงห์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๖

นางสาวสริตา เพ็งแจ่ม
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กชายสัพพัญู พะวงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กชายสิรภพ ศรียงยศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กชายอาทิตย์ จันทำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงอารียา ศรียงยศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจตา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กชายกฤติศักดิ

์

เพ็งแจ่ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายกวีรัตน์ เพ็งแจ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงจิรภิญญา เนาว์ขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีละออน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กชายณรงค์ชัย ไกรยา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กชายณัฐดนัย ศรปญญา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กชายธนพฤทธ์ เพ็งแจ่ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กชายธนาพนธ์ แต้มมาก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๒ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงนันทรัตน์ สุฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กชายนาวี กล้าตลุมบอน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงปารวี เพ็งแจ่ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงปาลิตา อุทัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี เกษกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ เพ็งแจ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กชายศิวกร ไวกล้า
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กชายสาธิต สาธุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงสุพรรษา รอสูงเนิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรียงยศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญส่ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงอรปรียา อุทัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงอัญฐิชา อินทร์แก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กชายอาณัฐ จูปรางค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กชายอุดมเดช บัวคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กชายเกียรติภูมิ เผดิม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กชายเจนณรงค์ โสภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงเบญญาภา เพ็งแจ่ม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กชายเลอสรรค์ สังขาว
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กชายเอกภาพ เพ็งแจ่ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงกมลพร คำขึน

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กชายก้องภัค ธีระบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายจันทกร บุดดาวงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กชายชยานันต์ ประทีปโกสุมภ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กชายชาญนุวงศ์ โพธิงาม

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กชายฐาปกรณ์ เพ็งพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สารีกร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา บุดดาวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา อุโน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บ้วนนอก
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กชายธนพนธ์ หงษ์ชาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กชายธนพัฒน์ เจริญจันทรพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บรรดาศักดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กชายธุวานนท์ โจมแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กชายนฤนาท เพ็งแจ่ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๓ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงนฤมล สินชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงปยธิดา ก้านสนธิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายพัชรพล บุดดาวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี เพ็งแจ่ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กชายภานุวัฒน์ พุ่มพิกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กชายภูวนาถ พันต้น
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงมะลิวัลย์ บินจรัญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กชายวรพรต สุระเสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กชายสิทธิเดช หงษ์ศิลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงสุชาสิริ สายพฤกษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา พรหมลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงอริศรา โพธิโสภา

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กชายกอบโชค จันทรเสนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กชายจักริน บุดดาวงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงชนาพร ขาวสะอาด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงชลธิชา สุขพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กชายฐานันดร แถบหอม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงณัลธวรรณ สุขษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงดลยพร มีกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กชายธนภัทร ศรียงยศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ สมสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงภนารัตน์ ประจวบกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กชายรพีภัทร ขาวสะอาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กชายรวิมล คำวงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงศรันย์ญา พุดทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงศิริสุดา สารเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กชายศุภัคมงคล จำปาพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กชายสิรภพ บุดดาวงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงสุปาณี พิลัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงสุพิชญา เวฬุวนารักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงสุภาวิณี พันธุ์ดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กชายสุริยะ เพ็งแจ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงอนัญญา กระเสริมพงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงอรอุมา ผุยอุทา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงอาริยา กาละพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๔ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กชายกฤษฏา ฉิมมาลา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ส่งวาจา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กชายณัฐชนพงษ์ วงค์หาจักร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงนำพลอย ยาบำรุง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงสุปราณี วังคิรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองปญญา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงชัญญานุช สร้อยเสนา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงชิตาภา ถะนัด
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงช่อผกา วรครุธ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กชายทวีชัย กิงวงษา

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงปฐมาวดี สร้อยจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงปริญากรณ์ หอมวัน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงพัชลี บุญเต็ม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงภัทราวดี โรมรินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กชายรัตนโชค กาญจนพันธา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงสิริพรรณ กุลทา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงอารียา มารศรี
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงกุลธิดา ไทยอัฐวิถี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงณัฐตาพร กรรเชียง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงทยากร ธนภัทรดวงงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กชายนิรันดร์ ชูกำแพง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กชายมงคลชัย พันธุ์งาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กชายจิตติ สมจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

สำราญดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

วงค์โสภา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ คำเจียร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กชายชลชาติ เวสภาพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงชาลิสา ยันรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงบุษราภรณ์ สมจิตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงปรียาภาต์ จังอินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงภรณ์ภัทร กรรเชียง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กชายภูรินทร์ วิลาภัต
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงระพีพรรณ ผาสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กชายศิริวัฒนา วงค์ษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๕ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา ขันพัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กชายสุริยา เปลียมจันทร์

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กชายอภิชัย โยธา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ตะสีรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงอริศา ถาคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงอลิชา ทองรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงอารยา สาคร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงเกศกนก กุดกันยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กชายเอกพล แก้วจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงกาญจนาภร ไชยบำรุง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงขวัญชีวา ไชยโยธา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กชายจักรกฤษ ธรรมชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงชลธาร พวงยอด
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงชาลิสา ธรรมบุตร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงฐิติมา หงษ์ศิลา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงธนัญชนก สว่างจิตร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กชายบัญชา เสาศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงบุหงา เรืองศรี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงปยภรณ์ ยะลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กชายพลวัต ทาจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงพลอยนภัส สีขาว
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงภัทรธิดา พรหมพิลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กชายยุวัลย์ดา สุขกระโทก
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงวรัชญา มะเดือ

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กชายวันชัย ขอสืบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงวันวิสา ทองปญญา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงวิภาดา เสาร์ศิริ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงอนันตา ตามพงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กชายคณิน เจริญรอย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงนลินี ขาวรอด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงพชรพรรณ เสนาภักดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กชายภัทรกร มารยาท
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กชายเจษฎากร กำแพงใหญ่
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา พึงภัคดิ

่ ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กชายศรัณย์ ทุมมากุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๖ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กชายศิริธนวัฒน์ ขอสืบ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กชายสุรชาติ บุญทล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นวลอินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงชาลิสา เนาวโรจน์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงณัฐชา ประชาชน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กชายนิรุช บุญเติม
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงปญญพร พรมตา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงปญญาภรณ์ บรรเทา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงศศิธร อารีเอือ

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเทศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีผุย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงอุบลรัตน์ สาระชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กชายเจริญวุฒิ อุตะมะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กชายเจษฎา อุ่นศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงเมขรา รินทร์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงเมวดี รินทร์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงจันทร์ธิดา ทองมูลฃ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กชายศุภกร วรครุธ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กชายอิทธวราห์ หมืนโยชน์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงกันธิมา จวงจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กชายจักรพันธ์ คันธี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงทิพมาส โพธินอก

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กชายขวัญชัย ชมจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงจีรนันท์ นามวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงชฏาทิพย์ ดมอุ่นดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงญาดารัตน์ สุขบรรเทิง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีสลับ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กชายธงศักดิ

์

กิงวงศา

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กชายวรวุฒิ แก้วดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กชายอนิคม สมจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กชายกวิน นามวงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงกัลญา ไชยสนาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กชายกิตติพงศ์ กลิมเกลียง

่ ้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กชายคีตภัทร มุสิกพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กชายนันทวัฒน์ อรัญทม
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงปนัดดา โททะรินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงปทมวรรณ หาโล้ะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงปนมณี เครือวัลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงพีรยา เงางาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงวัลวิภา บางทราย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กชายสุทัศน์ โรมรินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กชายสุรชัย ชูกำแพง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงลัลน์ลลิต นทีมหาคุณ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงกษมา คนสารี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงกาญตนา ขันทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กชายก้องภพ ท่าล้อ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงขัติยาภรณ์ พูลทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กชายจิรัฐิติกาล ลาเลิศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๘

เด็กชายณัฐนันท์ เรืองสุขสุด
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กชายธนากร ประมวล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กชายธีรภัทร พวงพัว

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๑

เด็กชายบุณยกร โรแนลด์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๒

เด็กชายประมุกร์ ดาสันทัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กชายปรัชญานนท์ บุรมณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงปยะวรรณ ดวนใหญ่
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงพรพิชชา วงษ์พวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สหะเดช

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กชายภัคพล บำรุงชาติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วฤทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กชายรณกร สุภาปุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กชายรพีภพ บามขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงลักขณา วรครุธ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กหญิงลัดดา ผะกาแดง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กชายวรเมธ บุญอยู่
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงวิลาสินี ใสดวง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กชายวิศาล เฉลิมสิงห์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงศศิกานต์ วงษาวดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงศิริปญญา บัวไข
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กชายสงกรานต์ หาญศึก
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา สวนเสน่ห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงสุภาพร มหาเนตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงอณิศรา แก่นจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงอัญชุลีกร อินทะ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงเบญจพร ใจงาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุตรบุราณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงกานต์ธิรา หิงเพ็ชร

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงจิราพร คะเรรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กชายจุฑาภพ จันเพชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงณัฐณา พิลัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กชายธนภัทร พิศวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงธริตรา กระจกเอียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กชายธีรภัทร อนันเต่า
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กชายพงศธร เยียงกาย

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กชายวีระเดช มหาเนตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงสรัญญา วิเศษโวหาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กชายสัณหณัฐ ไกรยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กชายสุชานนท์ พึงภักดิ

่ ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงหนูรัตน์ วงษ์มณี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กชายอภินันท์ ขันทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงเมริษา ธรรมนิยม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กชายกวีศักดิ

์

คำแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงชนัญชิดา แซมทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรสืบสาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

สิงห์เจริญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กชายนัททชัย นาติชาติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงพิจักขณา ตามัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กชายวีระยุทธ ใสดวง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงมณฑิรา จำปาอ่อน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงวิภาพร ทองกันยา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กชายสุเมธ สงวนโอษฐ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ พรรณา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กชายชยางกูร มูลพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กชายชินพัฒน์ สุมาลัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กชายธราดล คำชาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กชายพิชาญพัฒนา ทัดแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กชายมนตรี พลหลัก
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กชายวราพล ศรีละไม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กชายสันหณัฐ ทองเสฎฐวุฒิ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ครองหมู่
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กชายสุธิชัย ลิวรุจิกุล

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงสุพรรณษา แก้วแดง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงชลธิชา ทองกันยา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงนัฐริยา แก้วแสน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กชายนัฐศักดิ

์

อุทัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กชายวรวิทย์ วรเจริญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ ครุฑพยนต์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มหาโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๕

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงอรัญญา ทัดแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ สาลีอาจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอะลาง วัดอะลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กชายณัฐกร ห่วงเพ็ชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กชายดนัย สนธิการ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กชายธนภูมิ ศิลาโชติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กชายธรรมธัช บ่อเงิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กชายภัษชรวัฒน์ ไชยพิมพ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กชายชูเกียรติ จันทเขต
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กชายตะวัน ยอดรักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กชายมงคล โพธิพอน

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงกฤษติกาล กิงแก้ว

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงกุลธิดา ทองค้อ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงกุลธิดา ศิริป
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กชายชัยมงคล ทองพิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กชายณัฐพัฒน์ ตรีศาสตร์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงธันยพร บุญเหลือง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กชายนภดล ทองยุ้น
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงบุญญธิดา ธรรมบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงปางทอง ไชยอินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงปยธิดา เพ็งสอน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กชายพรประสิทธิ

์

ทิพโชติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงรัชนี วงค์เพ็ชร
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ทาเขียว
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กชายวัชระ กะตะศิลา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กชายวันชนะ ทองค้อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กชายวิษณุ สวัสดี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ อินทร์ธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายอภิชิต วรวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กชายเอราวัฒน์ คำเฉลียว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กชายกฤติพงศ์ ตุลิที
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แตงอ่อน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กชายธิติพงษ์ วิเศษสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กชายธีระวัฒน์ กาพรหมวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทนทาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กชายปฏิภาณ ภาชนะพูล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กชายปยวัฒน์ อินทร์ธรรม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงวรรณวิสา วรรณแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ หงษาล้วน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงห์ดง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๖
เด็กหญิงสุขพรรณญา เกิดสมจิตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กชายสุขสันต์ ถาพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ภูมี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กชายเศรษฐา ลายอุบล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงจรรยพร ล่านาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงชมภู่ อุดมแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กชายกนกภพ สุโลรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กชายธนพล ผาลารักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กชายวีรพล ปุยขาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กชายอดิเทพ สังสอน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กชายเอกราช นวลใส
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กชายนนทวัฒน์ สุตะพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กชายชนินทร เทพศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ บึงไกร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กชายธนากร สามงามวี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงลักษิกา สิงห์แก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กชายศรายุทธ ตากิมนอก

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงศิริภัสสร บุญยัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ ประถมบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๑ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กชายอชิตพล พันธุ์ใหญ่
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงนงคราญ นามละว้า
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กชายกิตติธร ศรสำแดง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงชลธิฌา มังกรรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กชายทวิทชา โปร่งจิต
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กชายธนปกรณ์ สิงห์แก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กชายธนพล ทาคำห่อ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กชายธนากร กันตรง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ หล้าสงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กชายนนทกร จันทร์จรัส
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ หงษ์จันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กชายพัชรพล ไกรยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กชายพิรณัฐ แสงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ไกรยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เสนาพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กชายวีระวัฒน์ พอใจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ อำไพ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงสิริญากร หินอ่อน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กชายอรรถพร ทองแสน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงเนตรทิพย์ วิลัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงเนตรลัดดา นามบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงแพรพลอย ชัยพิมพ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมลิ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงธรรนิกา ไกรยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กชายวัชชิระ เขียวเข็ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงอนัญญา หาญรบ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ วิเชียร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงมัสธุมาส ทองแสน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กชายวรัญู ไกรยา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

นาครินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กชายศุภรัตน์ สนิทชน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา ชัยชนะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงคริษฐา ทองนาค
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กชายจิรพัฒน์ จันทร์ประสาท
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เชือสอน

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงชนาพร แก้วประเสริฐ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ส่งเสริม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงปณิดา สุดาชม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงพีรยา พรมสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กชายภูมินทร์ ตามศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงสุเมษญา สิมณี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กชายอภิวัฒน์ สายพงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงจันทร์นภา ธรรมนิยม
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงจารีรัตน์ เครือไชย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

คำสีแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กชายธีรภัทร ชุมกาแสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงนภสร อารีย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงพีรภรณ์ ธานี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงอารยา บุญจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กชายเจตพล ศรีมาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงจุราวรรณ คำนวน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กชายธีระเดช บุญรักษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กชายจตุรงค์ เชิดชม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงชัญญานุช อยู่เจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อยู่เจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงชุติสรา บ่อแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงชไมพร สำลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงฐิติกาญ สุวรรณกูฏ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงนภัส ศรีอุทัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงปานิสา คณะสี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กชายภัทรพล พงษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กชายยุทธภูมิ เชือทอง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงรัฐตะวัล แสวงวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงสุภาพร จันทร์มา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กชายอนุวัตร นะรัยรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กชายเทพฤทธิ

์

บุญอาษา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงชนินาถ บุญอาษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงณัชชานันท์ เสนาะศัพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ เสนาะศัพย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กชายศักดิชัย

์

นางาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กชายศุภโชติ เสนาะศัพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงอรินดา หิปะนัส
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กชายอัครพล บุญส่ง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กชายพิระพัฒ ปานเกิดผล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กชายวีระพล แสวงวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กชายธีรวัฒน์ แก่นการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กชายภัทรชัย พงษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงลัลนา มะธิมาปะเข

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กชายฉันท์วัฒน์ พรมดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พุฒพวง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กชายรัชชานนท์ สุรเดช
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กชายรัฐชภูมิ พรมดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงวรนุช โพธิพรม

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ทุมทุพา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงศิริประภา โพธิพรม

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงสุภัคสรณ์ ภาดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กชายเดชา บุญจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ภาดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กชายศาสตนันท์ วันดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงจันทกานติ

์

บุญจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กชายชาญยุทธ พรมดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงกชกร พงษา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงชญานิศ เสียงหวาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กชายธิติวัฒน์ หัสระสา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กชายปฐมพร พงษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงปริฉัตร กลักย้อม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กชายปณธร ปาปะกาย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์แจ้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงสุชาดา ศรลัมพ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงเกวลิน นามบุดดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กชายโกมุท นิวารัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงกานต์พิสชา เชิดโฉม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กชายธนัทเทพ อินตะมะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงปยาพร เพ็ชรรินทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กชายพรทวี กันนิดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ เสียงใส
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ ชนะสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองขาว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กชายรุ่งอรุณ ผือสูงเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กชายศรัณยู พละศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กชายศิริชัย โสภา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทัดเทียม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงอิสราภรณ์ วิบูลย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กชายอุดมพร ลันดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กชายเรวัฒน์ ทัดเทียม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงกรพินธุ์ ภาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กชายกิติพัฒน์ ธนพัฒน์ชูวงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กชายจิรพงษ์ แสนโสม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กชายชนภูมิ พุทธกันยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงฐิติมา ศรีอ่อน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณสิงห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กชายณัฐพล แสงคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กชายตติยะ ทาระ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กชายทวีโชค แสงคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงทิฆัมพร วิชพล
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กชายธีรวัฒน์ มีศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กชายนันทวัธ ด่านอุดร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กชายพลพล แสงคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงพิชาภรย์ เสรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ บุญจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงลลิสรา บุญจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงวนิดา พุฒพวง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กชายวรรธวุฒิ ฮงทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กชายวิทยา บุญจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

โปร่งมณี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กชายอนิวรรตน์ แสงคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงอนุธิดา บุญเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงจิรภัทร ดาราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงชรินทิพย์ มุขขันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ นาคเหนือ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงศศิวิมล ทองเหลือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงสุวิมลรัตน์ แสงคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีเทา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กชายวีระชัย บุญจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงอาทิตยา บุญจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กชายกิตติพงศ์ เลือนลอย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงบุษบา ประชามอญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กชายเจนณรงค์ ศรีอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กชายเลิศจันทร์ บุญเลิศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงอภิญญา บุญจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กชายกรภัทร ภูมลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กชายกิตติพงษ์ พุ่มทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กชายจักรินทร์ ภูมลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๘

นายจิตติพัฒน์ สีดา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กชายชินกิต ภูมลี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กชายธนภัทร ตรีเหลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ สมรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงนิภาพร พละศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กชายพรประเสริฐ เชือบริบูรณ์

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงพัชรี มากนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กชายพีระพัฒน์ พาสะพูล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กชายภาวิน บุญเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงภูวิตา ประครองพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กชายสุริยะ บุญเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กชายเดโชชัย ไชยสิทธินันท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงแพรวพรรณ ภูมลี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงโสฐิดา พิตพงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงประสาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กชายจิรชยา หิดแห่ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงจิราวรรณ พลราช
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กชายชนาธิป สมญา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงชนาภา บุญประเคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงปนิดดา คำจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงวรรณวิษา ภูมลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กชายวัชรพงษ์ เบ้าทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กชายวีระยุทธ มุขขันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กชายสุภัทรชัย สีเทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงสุภาวดี เมืองวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กชายอภิรักษ์ นัคราภิบาล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กชายกรกช แสงสาย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กชายกฤต แสงสาย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กชายชัชวาล ประครองพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดา มุขขันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงณัฐสุดา แสงคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กชายบุญรอด บุญทาทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กชายปานศักดิ

์

วงวันดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงพรนภา วรรณวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยชะนะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กชายภูริภัทร สู่เสน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กชายมงคลชัย บุญประเคน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงมุกมณี แสงคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงรุ่งนภา สรรพศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ ภูมลี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กชายสังเวียน พาสะพูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงสุจิตร์ตรา อินทร์เล็ก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กชายสุวิจักษณ์ บุญเจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กชายอรรถรส เทียมทัศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ภาดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กชายจักรินทร์ วันนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กชายธวัชชัย มุ่งดีกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ มุขขันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี นัคราภิบาล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กชายนวพร หิดแห่ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กชายวรพล ภูมลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กชายเทวราช สงเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

จวงเจิม
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงบังอร ดวงแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ คำดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กหญิงปยะดา บุญประเคน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงอรนัท ชัชวาลปรีชา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงชุติภา บุญเอนก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงชุติมา บุญเอนก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงดลอัปสร สาระภาค
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงศิริกัลยา สีหาภาค

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา สีหาภาค
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กชายกฤษดา ธานี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กชายณรงค์เดช สีหาภาค
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีหาภาค
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงธัญญาทิพย์ แตบไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กชายพิทยา ปกไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงเฟองฟา ธนะศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กชายกิตติพล เคยชิน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงจริยาวรรณ ประสานจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ประเสริฐศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กชายธันยบูรณ์ ทองวิจิตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กชายภาคภูมิ แก้วยก
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กชายฤทธิไกร เลือนลอย

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กชายวัชรพล บุญเริม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กชายสรวิศ แสนโสม
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กชายสิรภพ บุญเริม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงกชกร รอดคำทุย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กชายกฤษดา ศรีวิเศษ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีหาภาค
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงกันต์กมล เงาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงคฑาทิพย์ จารย์หมืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กชายชนกันต์ พละศักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กชายชาตรี อิทธิพรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทร์ละออ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ แก้วพิลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงณาตยา แซมรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงทัศศินา เณรธรณี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กชายธนโชติ เขียวอ่อน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ยิมเขียว

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงนัฏฐณิชา เงาศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๘ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงบุญญานี เงาศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงปราณปริยา ฮวดชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงปยวรรณ จันทร์ละออ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงปยะธิดา เงาศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กชายปยะวัฒน์ เสมศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กชายพัศวิชญ์ คำนคร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เงาศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กชายภัทรนนท์ แย้มมาก
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กชายภานุสรณ์ สายน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงมะลิวรรณ เงาศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงวณิดา เงาศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงวันวิสา ธานี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงศราสิณี หมายมัน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กชายสมพงษ์ คำศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กชายสิริวัฒน์ บุญหนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์นาแค
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงสุจิตรา ชนะเพศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา จันละออ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงสุภัสสรา จันทร์ละออ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์กลิน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงเพชรลดา กาญจนธวัช
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงเพียงธิดา คงพิมพ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กชายโชติชนิต กรวยทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กชายโพธิชัย

์

แก้วเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กชายชัยวัฒน์ จำเริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กชายณัฐฑนนท์ บุตรดา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กชายนัทธวุฒิ พรมมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กชายปรีชา จันละออ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กชายปยพนธ์ แสวงพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

นาสะอ้าน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กชายเจริญชัย เกษอุบล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กชายนนทพันธุ์ ทองสิงห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงประภากร หงษ์ศิลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กชายต้องลักษ์ แสวงพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กชายธณัฐชัย บูระสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

กาญจนธวัช
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กชายภาคิม เขียวอ่อน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงวรรณิภา เชีอทอง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กชายศุภชัย พลสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กชายเจษฏา จันทร์ทา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

ส่วนเสมอ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กชายธวัชชัย แสวงพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กชายบัญชา สุขสำราญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กชายศักดา เงาศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กชายกฤษฏา อุ่นอ่อน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองทวี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พินธุรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กชายธนะชัย อุ่นอ่อน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กชายพนมไพร เส็นเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ จันทร์แจ่ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กชายจิรกิตติ จันทาทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กชายชาญชัย บุญธรรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงชุตินันท์ สูงสันเขต
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กชายณพบสรณ์ ชูชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กชายธนกฤต พาชืน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สิทโท
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กชายปฏิพล ปองเศร้า
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ สุวรรณดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงอนันตญา มังษา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กชายอนุชา ชราศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๐
เด็กหญิงนันทกาญจน์

เมืองพลงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กชายกรวีร์ ยาระศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วราพุฒ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงญาณิศา ชารีผล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงนพวรรณ ศรีเมือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงปทุมวดี ชราศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงพิยดา เวียงคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กชายภูวเนตร จันทรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงยลลดา ไกรตะโม่
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กชายรณชัย กาฬพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงสุชาวดี ชัยช่วย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กหญิงอัยยาวีร์ ศรีสุธรรม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กชายจตุรงค์ ทรงหอม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงจีราพา วราพุฒ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กชายณัฐชนน สีเสนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กชายณัฐภัทร ศรีสุธรรม
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กชายธีรภัทร สีดา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงสุจิตรา เพ็ญโคกสูง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงสุริยาฉาย เพชรรินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงชลิดา ศรีเชียงพิมพ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงปพิชยา วรบุตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงพรรพษา ชาลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชาลี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กชายอมรเทพ จันทรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๕

นายจตุพล วราบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชาลี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กชายวันภักดี ชาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กชายอนันต์ชัย ชาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กชายกันตพิชญ์ ทาระ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กชายจักรภัทร เขียวอ่อน
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงชาลิสา อุ่นอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงณัชนา คำศรี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คำศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กชายธนาธิป วรรณทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กชายปวีณ์กร คำเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กชายพีรพงษ์ ทองคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กชายวัชรานุกร ชัยราช
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กชายวีรภัทร มหาเสนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กชายศศิวงศ์ แซ่ฉัว

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กชายศุภกฤษ ถนอมพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พงษ์ทอง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงสุธาสินี คำศรี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีบุญลอย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สงโสด
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันละออ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีชาวนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๘

เด็กหญิงศิริกัญญา หนูพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงสลิตา คุ้มชนม์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงสิริลักษ์ ลาภรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงสุวรัตน์ คำเพราะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงวธัญญา ผาปรางค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงกุลสตรี อ่อนแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๕

เด็กชายณัฐภัทร โมรินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มะณี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กชายธนกฤต ชัยศรี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงนัดฐิดา กุลาราช
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๙

เด็กชายศุภกฤต แซ่แต้
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๐

เด็กชายอชิระ คูณขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ กายสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงขวัญจิรา เกษศรีรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงจันจิรา พิมพ์พันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือนิล

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงปภัสรา วารินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๖

เด็กหญิงพัชริตา สุรวิทย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กชายวันชนะ ท่ากระแส
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงสุมิตรา ทองสุขนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๙

เด็กชายอนันต์นพ เกษศรีรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงอรัญญา สุรวิทย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ เทียงจิตต์

่

๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงกนิษฐา สุพร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงจรรยพร สว่างโสดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงจิรภิญญา สว่างโสดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กชายณัฐกฤต ระจันดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงปยธิดา เวียงคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๗

เด็กชายระพีพัฒน์ บัวแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวคำศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กชายกิตติชัย เวียงคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๒ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กชายกิตตินันท์ สุราวุธ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สุขเย็น
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กชายธีรเดช หลักรอย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงวิมลพรรณ ศิริบูรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงสุธิดา ศิริบูรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กชายสุภชัย มูลกัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กชายอนุภัทร ศรีรักษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กชายขวัญชัย คูหา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กชายมนัสพงศ์ เลิศสกุลบุญทวี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงสุภาพร กิจพิทักษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงดารารัตน์ พันธ์วิไล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงปณิดา ชาติมนตรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กชายศิวรา แม่นมัน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กชายกมลภพ หงษ์สำโรง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กชายวันธงไทย สุราวุธ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กชายธีรยุทธ์ สุราวุธ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กหญิงมลธิราพร สุราวุธ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ บุญเชิญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กชายณัฐกูล จิกหาร
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กชายธนากร ทองมาก
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงนภัทร ติงพันธ์ชัง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงมนฑกานต์ เหรียญทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงละไม ศรีเนตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงวิภาดา พวงจำปา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กชายวิศรุต บุญเชิญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงอริสรา เขียวพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงอัญดา สุราวุธ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กชายเดชาธร แสงส่อง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กชายตะวัน ไหรักษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงทัตสะพร แสงจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กชายผดุงเดช บุญเชิญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กชายสุทธิ อ่อนสี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กชายมนุเชษฐ์ บุญเชิญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงทิพยรัตย์ บัวจูม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๓ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กชายมนัสวี พันธ์วิไล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ประทุมศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กชายชัยชนะ สุขอ้วน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กชายฐิติวัสส์ เชือชม

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงณัฎฐธิดา คุณศิริ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงธนภรณ์ พิมพร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กชายปรางทอง แก่นหมัน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงพาขวัญ เจริญรักษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี คำโคตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงวิตพร วงศ์ชนะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กชายวุฒิไกร พรมฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กชายอุดร ศรเพชร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กชายชาญณรงค์ วงษ์ชนะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทัดเทียม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ สืบสะอาด
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กชายธีรพงษ์ มุขขันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กชายนุรัตน์ ทานะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กชายอภิชาติ สมหวาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กชายกฤษฎา ศรีรักษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ ทองรินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงกฤษณา คำเกตุ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงกันติชา ทานะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงกัลญารัตน์ กันยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กชายกิจติศักดิ

์

เล็กทองพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กชายกิตติพศ คำแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงขวัญจิรา รักวิชา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กชายคฑาทอง สีภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กชายคณาธิป ส่งสุข
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงจริยาภรณ์ รักใหม่
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กชายจิรพัฒน์ เสียงหวาน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองลือ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กชายจิรัฎฐ์ บุญจินดาพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กชายชญานนท์ สำราญ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงชนกภัทร์ ศรียา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงชนัญธิดา โสดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงชนาภรณ์ สิงห์คา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงชมภูนุช ศรีหาบุตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงชลณิชา พละศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงชิโณรส วงแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กชายณัฎฐธนัน ศรีฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงณัฎฐนิช แสวงพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศิริบูรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เสนาไทย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พรมจรรย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กชายณัฐดนัย คำสิงห์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นามวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กชายตรีทศ พงษ์เกษ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงทองศิริ อินตะนัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กชายทักษิณ สืบสิมมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงทิพย์นารี จำปา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กชายธนพล ศรีหาบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กชายธนภัทร พิมพา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงธมนพรรณ แก้วมณี
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กชายธราเทพ เพียซุย
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พูลเพิม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญตวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กชายธีรพงศ์ สุระเสน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กชายธีรภัทร มะลิวัลย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงนภกมล สาระบุตร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กชายนภัสรพี สิมณี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงนภัสสร สุขแสวง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กชายนรากร ภูอังสะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงนราทิพย์ บุญเริม

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงนริศรา วงษ์แสวง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงนันท์นภัส นารี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กชายนันธนวัฒน์ คันทรง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงนาถลดา จวงพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงบุญยวีร์ อาจวิชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กชายบุรุษพอพล บำรุงภักดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงปณิตา สรรพศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กชายปภังกร ผาสมวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กชายปภังกร อังดา

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงปริญญา พิมพ์สุด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กชายปรินทร บุญชาลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงปรียานันต์ สายวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๑
เด็กหญิงปณฑกาญจน์

สายเสน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กชายปติพงษ์ ลูกอินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงปยวรรณ อินธิเดช
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงพรไพลิน พิมพา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงพลอยสวย เอ็นดู
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำโสภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงพาทินธิดา เชิงสมอ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงพิชชานันท์ พละศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กชายพิชัยภูษิต สอนหอม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงพิญาดา พิมพ์กัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กชายพิทวัฒน์ สิมสิงห์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงพิรญาณ์ อัมภรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กชายพิษณุวัฒน์ พิละ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงภัทรหทัย ฉัตรวิไล
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กชายภูมิชัย โสฬส
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ พันธ์งาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงรัชตวรรณ รัตรีพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงรัชนีภร อัคชาติ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กหญิงรินลดา นาสูงชน
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงรุจิรางค์ ศิริกุล
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงร่มฉัตร จันตรี
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กชายวนศักดิ

์

อัมภรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงวรรณภา คำสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กชายวรรัตน์ พงษ์เกษ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงวรัญญา สำราญ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กหญิงวรัญญา เขียวอ่อน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงวรินทรา เดชมา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงวลัญญา ตะเคียน
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงวารัทยา จันดาพืช
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงวิจิตรา สำลี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กชายวิชัย นันทะพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กชายวิทูรย์ ศรีหาบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงวิรัลพัชร ภราดรเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงวิริศรา ดอกไม้ทอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงวีร์สุดา สัตย์ซือ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงศรุตา อ่อนสมบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กชายศิริวัฒน์ ณะดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กชายศุกลวัฒน์ มาตรา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงศุภิสรา เทือกตาหลอย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กชายสถาพร สิงห์สวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กชายสมัชญ์ ภูติยา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กชายสรวิชญ์ พวงจำปา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กชายสหัสพล สายธนู
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กชายสิทธิโชค สุวรรณบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงสิริวิมล วงละคร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ชัยทัพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงสุภาวิตา จุหลัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงสุวพิชญ์ เกษหอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงสโรชา พันธ์วิไล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงอรณิชา มูลเหล็ก
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ ศรเพชร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงอัยการสิริ หมายสุข
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงเกวลิน จรรณา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงเนตรดาว ธรรมนิยม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กชายเศรษฐภูมิ นาคโคตร
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงเสาวภา มุ่งหมาย
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กชายเอกราช วงศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงแทนขวัญ โสวภาค
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงแพรวา จันทวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงกฤตยา ประสานพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กชายกฤษฏากรณ์ วงษาชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทวี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โสชู
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงกัญพัชร มาพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงกิงกมล

่

ลุนพงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงกุลณัฐ ฤกษ์สว่าง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงจริยาภรณ์ เณรกูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กชายจัตุพล สิมณี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงชัญญารัตน์ เงาศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กชายชิษนุพงศ์ วอทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงญาราภรณ์ สรรพศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงฐานิดา สู่สุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กชายณรงค์เดช ชาวบ้านเกาะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงณัฐธิชา เหล็กเพชร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กชายต่อศักดิ

์

หมายชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กชายธนกร ด้วงสังข์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บัวทุม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กชายนวพล พรมสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กหญิงนันท์นภัส บัวลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงบัณฑิตา อุดทุม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงปนัดดา สาทร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฝาสันเทียะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กชายรัฐศรัณย์ แสงลับ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

มิสคาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กชายอัจฉริยะ จันทร์เลือน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กชายเขตโสภณ ชัยชาญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กชายเฉลิมเกียรติ เกษแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา จันทร์ทิพย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กชายกันตฤทธิ

์

ศรสันติ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กชายชุติพนธ์ ส่งเสริม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ทานะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงณัฐรุจา ผาตะนนท์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กชายธนากร บุญจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กชายธีระพล วงษ์แหล้
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงนาราภัทร คชแพทย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงปรียานุช แสงใส
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงปยะภาณี ศรีสุวรรณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กชายพีรพัทธ์ อัมภรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงมิงกมล

่

งามรัตนศักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๘ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กชายรัชพล วงค์ที
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กชายวรเทพ ทาระ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ นามธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงสรณ์สิริ คงพุท
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กชายสรายุทธ สิงห์สิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กชายอนรรฆพงษ์ ทองสด
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กชายอัครพนธ์ เถาว์ทุมมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๗
เด็กชายอเล็กซานเดอร์

พีเดอร์เซ่น

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงคัทลียา ห่วงเพ็ชร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงจิรนันท์ อินจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงจีรนันท์ จันถา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กชายชลธี บัวลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กชายธนพนธ์ สุขสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กชายธีรภัก คณะรัฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงปภาดา ไชยโยธา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงปริยฉัตร อัมภรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงปทมาภรณ์ พาโยพัด
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงปานไพลิน แสงทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กชายปยะราช โสภา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงพิมพ์นภา ทองทิพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงยศวรรณ พรมฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กชายฤทธิไกร สมปาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงศิริวิภา ธรรมวัติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

แซ่ลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กชายศุภโชค ศรเพชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กชายสันติภาพ จีนารัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ พืชศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กชายสุวรรณชาติ สุขอ้วน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กชายอนุชิต พร้อมพรม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กชายอรรถพล ขันทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงอาทิตยา แสงเนตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กชายเฉลิมชัย หินแดง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กชายเนติพงษ์ วงศ์รัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายคุนานน สุดโสม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงธีระญา หอมสมบัติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงวรรณวิสา จิรดิลก
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงวิชิตา บุญประกอบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กชายสุริยะ พากเพียร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงเสาวภา พากเพียร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงมลิวัลย์ ห่วงเพ็ชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงทิพพรัตน์ แดนขนาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงชินบัญชร แพรดำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงพรพิมล นิลเนตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงพรรณนิภา สิมณี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงปยะธิดา ดีสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ นนใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กชายกอบโชค สังวาลย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดบ้านดูน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทุมวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กชายธนภัทร พงษ์สงวน
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กชายนิติกร สาระ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงอรชุมาภรณ์ ศรีภักดี
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงอาภัสสร ห่อคำ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงวิรัญชนา เสียงเพราะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงณัฐฎธิดา สิมณี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงจินตนา อักโข
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุญจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงชนากานต์ มุงคุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กชายพันธกิจ ปาระนะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กชายอาธร อินทวี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองจีน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงคีตพัฒน์ พิมพ์สินธุ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ตำหนง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กชายดัชกร ศรีบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ วงศ์เย็น
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กชายนวดี หอมกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงบัวตอง สังวาลย์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงปทิตตา เชือชัย

้

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงปนัดดา ตู้พิมาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กชายประเสริฐ ภูพวก
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กชายพงศทร ชัยสันเทียะ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๐ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ สายสุนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงศิรินญา บุญคลี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ไชยมา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงอาทร ศรเพชร
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงเจลกา เปรียมสติ

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงเมทะนี พรมมา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงษ์ไชยา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงกัลยกร กำจร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กชายการันต์ มาสงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กชายกิติพงษ์ กำจร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงจินดาพร จันทร์แจ้ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กชายชยชาญ สุระเสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กชายฐิติวิชญ์ โพธิขาวจิรกุล

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กชายธนทัต สนิท
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กชายธนากร นอสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กชายธีระทัช สืบสัตย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงพิยดา พูลทา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กชายพีรภัทร แสวง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงมนฐิรา คำศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กชายศิริมงคล ศิริบูรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กชายอนุวัฒน์ เวียงคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงกรกนก ศรีทองรัตน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงปยมาศ ใหม่คามิ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กชายอิทธิชัย วงษ์ประเทศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กชายธนวัฒน์ ศิริบูรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กชายศุภชัย ใหม่คามิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กชายสิทธิพร พิมพร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงณภัชภรน์ ทองสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กชายณัฏฐนันท์ หล้าใต้
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กชายปานเดช ทองแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กชายพีระพัฒน์ ทองสุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กชายศรายุทธ สีมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กชายกนกพล บุญใหญ่
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กันภัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กชายณัฐพล อ่องสอาด
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กชายธัญธวัช สุระเสน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงมัลลิกา สีทน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กชายอรรถพล ปญจา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิงห์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กชายยศวิทย์ พันธ์มา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กชายวายุ สายเพ็ชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา โสภูงา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กชายปฏิภาณ ศรปญญา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา พลพิพัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กชายศักดากร บุญจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงอลิศรา สิมณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงอารียา จำปาเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กชายปยวัฒน์ กาศเกษม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กชายกมลภพ บรรเทา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงกุลธิดา กิงเพ็ง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ อัมภรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์วิเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวหอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงธีราภรณ์ แก้วพร้อม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงบุณยานุช บรรเทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กชายปยวัฒน์ ศิริบูรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กชายธนพล มณีพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายพัฒฐรพล กิงผา

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงรมย์นลิน คล่องแคล่ว
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีหาพล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงวิมพ์วิภา แหลมไธสง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงศรุตา แพงกันยา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ลดาพัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กชายธีรภัทร บุญหลักคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กชายอนันติโชติ ผาแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายชนาภัทร โพธิขาว

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ สร้อยศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กชายสุภวัทน์ รองสุพรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงธัญชนก ประเทศสิงห์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กชายภานุวัฒน์ สารบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กชายวรพจน์ เกษแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงอชิรญา บุญจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงอรดี เกษแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กชายอัมรินทร์ ชัยรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงกรกต กิมวิวัฒน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา วงมะลัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สายแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ปรือปรัง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กชายจิรายุ สัมฤทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กชายญาณวุฒิ โสวรรณะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กชายธัญกร เชิดชู
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กชายนราวิชย์ ไกรษี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงนุชนาถ สมมงคล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงอภิชญา เรียบร้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กชายคุณนิธิ สังขะทา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงชุติภา พิสูตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงสาวิกา ยุทธเลิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กชายกฤษณะ เลือนฤทธิ

่ ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายสมคิด อะสิพงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงไพลิน บุตรก่าน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๑

นายวีระพงษ์ เลิศลำ
๒๖/๐๗/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๒

นายสถาพร ตุนา
๗/๑๑/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงกำไลทิพย์ แก้วสุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงชลิตา เชือสา

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กชายทวิช วรรณทวี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กชายธนาทิพย์ วรภาพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงนราพร มาพงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงนันทนา จันทะดวง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงนิตยาภรณ์ พันธ์ทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงมนัสวี หนักแน่น
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กชายรัตน์ติพงษ์ บุญตะนัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงศิริรัตนา วงศ์ประเทศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โคสกิจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กชายกฤษฎา ชนะวงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กชายจักรพันธ์ จันทะดวง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กชายอธิป แสงสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงกฐิน กาหลง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กชายธิภากรณ์ จันใด
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทำทวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงสโรชา สงกา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กชายกิตติกร คุ้มศรีไวย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงญาณิศา พงษ์ทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กชายณัฐพล ตระการจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เหรียญทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กชายดนิรุจน์ หงษ์ทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กชายทศพร พงษ์อารีย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กชายธนากร นามเจริญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงปริญญา พงษ์อารีย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงพัชริดา มานำเทียง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงวีรยา เขียวอ่อน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงศิรินุช บุญเลียง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กชายศิริพงษ์ ชมภูพืน

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ อรุณชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กชายอนุรักษ์ สุวรรณดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงอภิญญาณ บุญศักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กชายเลิศศักดิ

์

บุญสูง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กชายจาตุรนต์ นามสุวรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เบ้าทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กชายเดชศักดา ทาไร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กชายธนพร ชมภูพืน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กชายมาฆนันต์ ผู้ยิม

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กชายเจษฎากร อานาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กชายชนะศักดิ

์

พละศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงดรุณี ศรเพชร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กชายนรบดี ศรีวิบูรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กชายปณณวัฒน์ ลาลุน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงศันสนีย์ เหมือนมาตย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กชายสุรชัช จันทร์พันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กชายกฤษดา การะเวก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กชายปรัญญากร ลาลุน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงสิริยากร เหมือนมาตย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กชายอนุวัตร์ สาริพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขันติวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงจตุรพร ทาระ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงชญาดา พลดง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงณัฐธิชา พลบุญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงธนพิพัฒน์ วนไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงธันวา ชราศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงปรียาภัทร บุญศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ วรดล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงนิตยา ทับซ้าย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กชายภูพิพัฒน์ ภูติยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กชายจารุกิตติ

์

บุญรินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงนราภรณ์ แผลงงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กชายรณชัย แพงคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กชายเอกพล สารีพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วิมลสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสีดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กชายธีรวุฒ สุวรรณดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงภาณิษา สารภาค
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงวิภาพักตร์ ประครองพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงศศิธร พละศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กชายสรวิศ ประสานวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา อินทรวงค์ศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงสุภัคกมล แสนโสม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กชายสุรฤทธิ

์

ชิดชม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กชายอนันต์ชัย คำพิลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงอนุสสรา ชิดชม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิมพ์แพง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กชายอิทธิพัฒน์ พละศักดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คุ้มชนม์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กชายปฏิพล สายพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กชายพชรพล สารภาพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กชายภูริวัฒน์ เชียงปาละ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ พลศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กชายวุฒิชัย กมลเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงศรินทรา นามไกรสร
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงสุภลักษณ์ วงษ์เพชร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กชายเอกรินทร์ บุญรินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงจิรวรรณ พละศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ อัมภรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงชลดา ชาชุมพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงยศวดี แสวงพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงระวีวรรณ ทองสุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงวิภาภรณ์ สาระภาค
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงศ์เจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงศิริภาพร จันทร์ละออ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงอัญชลี จันทร์พันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กชายเจริญ คำศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงเนตรนภา ลาภบุญเรือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๒

นายจิรพงค์ สาระภาพ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๓

นายชลธี รักษาศิล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๔

นายบัญฑิต พละศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กชายราเมศ สืบสิมมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๖

นางสาวสุพรรษา แซ่ชือ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๗

นายสุเมธา บุปผาถา
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๘

นางสาวอาริยา บุญสงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๙

นางสาวเกวลิน ทองทวี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กชายณฐพงศ์ พละศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กชายณัฐดนัย ขำตา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงวาสนา ฮงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ โคตรวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา สรรพศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กชายถิรวัฒน์ คำชนะ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กชายธนวัต โคตรวงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กชายประสิทธิ

์

เสทะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงพรไพลิน ชิดชม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายพิทวัส อัมภรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๖ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงภัคปพิชญ์ เถาว์บุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กชายมินทร์ บุญรินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงยุพาพร พลแรง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงวิชญาดา ชนะกิจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กชายศักดิสกุล

์

วิมลสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กชายหนูกัน บุญเจริญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงอารยา วงษ์รักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กชายธีรพล เทียนถวาย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กชายรัฐพงษ์ สาระภาพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กชายศรายุทธ บัวทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กชายอณุวัฒน์ พละศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงอารีญา เถาบุญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กชายฤทธิพร พลศักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กชายศุภวิชญ์ โคตรวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เตียงงา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงอรอิน ธะนะศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปกปอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงจิราวรรณ โสกาลี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กชายธาวิน ศรีขาว
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กชายนฤพล ปกปน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงภัคฑิรา ธรรมพระเวช
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงภัทรภรณ์ คำอุดม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงวรัญญา ศรีแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงสุธาริณี พฤกษีดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กชายสุรนันท์ รสหอม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงอนุสสรา ชนะวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงอาภัสรา ฝงนิล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงไพลิน บุรกรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กชายจักรพงษ์ ไกรษี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กชายชาติกล้า ศิริบูรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ไกรษี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กชายธนวัต ทันที

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กชายธีรฉัตร สุภะเกษ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กชายธีรพงศ์ กันหา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กชายนครินทร์ จีระนุช
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๗ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงนฤมล วริสาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงนัทชา พันธ์ทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ขัดคำกอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กชายปญญากร อนันต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กชายพีรพัฒษ์ รวมภักดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ยาณะพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงวรัญญา ศิรินัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงวลัญช์ดา พลเสนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กชายวัฒนพงศ์ เขียวอ่อน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กชายสถาพร จันทร์ทิพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงหฤทัย คำอุดม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงอนัญญา ธรรมบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กชายอนุชิต ธรรมลิขิต
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิมพ์พงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ ผ่องราษี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กชายแดนดนัย ไกรษี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กชายกานต์รวี อุดวันนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา ชูชีพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กชายชนะชล สายแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงเอียม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงสุชาดา ประสาทพล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงสุปราณี จันทร์เพชร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กชายสุเมธ จิตรณรงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กชายนิวัฒน์ พันพินิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงวรดา ศิรินัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กชายสวามิศ ศิริโท
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงอนัญญา ศิริบูรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงอารียา ทันที
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กชายกันตพล จิตรณรงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปกปน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กชายรัฐิติกานต์ บาศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กชายอรรจรินทร์ ประสานศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กชายชินกร นามเสนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กชายณัฐกาณร์ ศิรินัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กชายธนวัต จันอ่อน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงธารินันท์ วรรณพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ รักษาเชือ

้

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงปยะธิดา ไกรรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ศิรินัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กชายรณภพ ช่วยสุข
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ แก้ววงษา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงสุชาวดี แก้ววงษา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กชายสุรยุทธ์ พรำนัก
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงสไบทิพย์ พรำนัก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงอชิราพร กรายกร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงชนธัญ ขันเขตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงชมภูนุช แก้วรักษา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กชายชินวัฒน์ อินธิเดช
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงปนัดดา สงค์จันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กชายปรวีร์ คำอุดม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วกุลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กชายวสันต์ เหลียวสูง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงวิจิตรา ศิรินัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงสิริวิมล พรำนัก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงสีลตา แก้ววงษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา แก้ววงษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงเบญจมาศ กองสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กชายขันติพงศ์ ปจจกะบุตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กชายญาณพัฒน์ เกษศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงณัฎฐา แจ่มแจ้ง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กชายธีรพล ศิริบูรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กชายภัทรดร โสดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กชายมนัส กุลวุฒิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กชายยุทธนา พันธ์สาลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กชายอนุชิต ศรีคำแซง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กชายภาคภูมิ ศิริบูรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศิรินัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กชายโชคทวี อำพร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กชายกิจปกรณ์ ขันเขตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงชลธิชา แพงศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ท้าวคำหลง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ ไกรรักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ปกปน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ พุฒพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เหลียวสูง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กชายวิรัตน์ แก้ววงษา
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กชายศุภกิจ ศิรินัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กชายสิทธิพร สุระสิงห์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงสุพัชรี พรำนัก
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงสุมาลี เปล่งสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กชายอัศรางค์กูร สุภะเกษ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กชายเจษฎา มุมทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงเพียรทอง อินทะวี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ รักษาเชือ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงฐิติวรรณ ทันที
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กชายนัฐวุฒิ บุญเสนอ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กชายราชันย์ ขันธ์พันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงกัณฐิกา คำอุดม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงคณิฐา พิลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กชายชัยนันท์ พิลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงณัฐติกานต์ ธรรมโส
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กชายณัฐนันท์ กล่อมจิตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กชายทิเบต จันทร์ดวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ สุวรรณชัยรบ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงนิธิภรณ์ แสงตา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงปนัดดา ทิพย์สมบัติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กชายพีรพันธ์ บัวพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กชายภานุพงศ์ ปกปน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงภาภิมล โยลัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กชายภูวรินทร์ บุญพลอย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กชายมนตรี บัวพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงรัตนพร บุญตันบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงวิชญาดา สมภาวะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงสุมาลี พิลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กชายอภิวัฒน์ บุระดา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๐ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงแพทาย พรมศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ชมภูพืน

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กชายชาญณรงค์ ทวันเวช
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

บุญสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กชายขวัญชัย แสงแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ปกปน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๖

นายธัญพิสิษฐ์ ปกปน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กชายธีรพงศ์ ศรีหาบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กชายธีรภัทร ศรีหาบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กชายนันทพงศ์ อุริวงค์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงปริชญา ครองยุทธ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงผกามาศ ศิริโท
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ปองเศร้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงสุจิตรา โสชุมภู
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กชายอัศม์เดช บัวจูม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงเจนสุดา สายตา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงกฤษดาพร ปกปน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กชายจักรพงศ์ ผูกพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร พิลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงณัฐฐิชา ผูกพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ วรรณะภักดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงตรีชฎา พวงพอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ สาริบุตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กชายนันทวุฒิ คงโคตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงปนัดดา ศิริเวช
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงปารามาศ ทับที
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงวริศรา นามวงษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กชายวัชรพงษ์ แสวงทรัพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กชายวีระพัฒน์ พันโท
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กชายวุฒิกานต์ โสภาพ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงสายธาร นามมุงคุณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงสิริกัญญา สายศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงอนุชิดา จันทร์โชติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กชายอนุเทพ พิมพ์สมาน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ นิลศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๑ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงจันทร์นภา ไขโพธิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กชายจิรภาส สายตา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายชนะชัย ไกรษี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กชายธนพนส์ ไกรษี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กชายธนาวุฒิ วังสันต์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงธาริณี สิมณี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงปภาวดี สิมณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงปยมาส รองสุพรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กชายภัทรชรพงศ์ พิมพ์สมาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กชายมงคล พิกุลแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงมติกา เชิญชม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงวัลลภา เจริญสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กชายวิธวิน ชาลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงศิรินทรา พิมพ์สมาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงสุดาวรรณ์ พิมพ์สมาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงสุนีย์ วงศ์ภัยแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วคำพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงสุวนันท์ พันธุ์วิไล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ รองสุพรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงอิงอร มันคง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงเพชรลดา ศิริโท
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กชายเมธวิน ทองดีนอก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เชิญชม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กชายจรัญชน สืบสัตย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กชายณัฐพรรณ ขันชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กชายทีมธวัช ปกปน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงวนัสชนันท์ แจ่มแจ้ง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กชายวิจิตร คำจริง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กชายสมพร วิสัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงสุจิตรา จันทราภรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กชายสุรพล ตู้สิมมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงอาภัสรา บัวจูม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชอบงูเหลือม
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กชายฉัตรชัย กรรณลักษณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กชายณัฐพงษ์ หาญเชิงชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงนัฐธิดา โสจิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กชายประสิทธิ

์

ขันชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงวชิราพร พวงพอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงหยกทิพย์ ยิมพัด

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กชายอนุชา นาครินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงอรอนงค์ เฉลิมบุญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงอรัญญา บุตรแดง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงเกวลิน แข็งแรง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กชายกำพล โสสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โนนสังข์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กชายธนเทพ จันทร์ดวง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ ไชยเชษฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กชายนรินทร์ โคกจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กชายพิพัฒน์ จันทราภรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ผูกพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กชายวีรยุทธ พิมพ์สมาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กชายสงกรานต์ วิสัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กชายสุรชาติ พิมพ์สมาน
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กชายอภิชัย สัตตะนันท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กชายเอกพงศ์ รองสุพรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงคุณิตา ศิวะอุไร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กชายวันชนะ พลคำมาก
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กชายสุริยนต์ พิมาล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาญจอหอ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงอภิญญา จารานัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงลักษิกา วรรณโย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กชายทัตพงศ์ ตากสันเทียะ

๊

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายสิทธิพร บุญพินิจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กชายกำพล จันทร์มัน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กชายอาคม วงศ์ชนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงฐานิดา โยธาทูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กชายชัยอนันต์ ปะชิโกวา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กชายใจปญญาพร ศิริเวช
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ คำนนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กชายอนุศิษย์ แสวงบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กชายอภิเดช ธรรมวัตร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กชายยงยศ ธรรมวัตร
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงจิตติมา ศรีสุวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กชายณฐพัฒน์ พาวัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กชายนัฐภูมิ เสนาวัตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กชายพัชรพล ดวงแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ รักษาเชือ

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงมัณฑนา วงษ์ปลัง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงวรนุช มะละกัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กชายศิริมงคล แสงตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงบงกช แสงตา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ขจร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กชายทักษนัย บัวสุวรรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กชายพีรพล ศรีแดด
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กชายสรวิชญ์ มาเขียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กชายอรรถชัย วรรณทวี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กชายกฤษฎาพงษ์ โพธิขาว

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงจารุจันทร์ งามเงา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ กันหา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กชายธนทรัพย์ ธรรมอุด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นามโคตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงปาลิตา รองสุพรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงปาลิตา อร่ามเรือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กชายพีรวิทย์ บุญฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กชายภูชิกัณฑ์ เมืองพิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กชายภูชิกาญจน์ เมืองพิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กชายวีรพล นามโคตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงอัยลดา ยืนยาว
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กชายคุณานนท์ สารบุญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กชายธวัชชัย นวลสิว

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงภัทรนันต์ ยืนยาว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ หงษ์ทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงอภิญญา เชือสา

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กชายอาทิตย์ เพ็ชรศิลา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กชายทัตพงศ์ นามโคตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กชายสุทธิสรรค์ พลเยียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงชลนิชา ภาวัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บุตรสอน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงณัฐชา นันทะสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วมนตรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กชายธนาดล จารัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงนพิชญ์ ทองล้วน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงพัชรภา ชาลี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กชายวรรณภูมิ บัวแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กชายศาสตรา โพสาวัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงศิรินันท์ โพสาวัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กชายสุรเดช มาลาสี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงกัญญาภัค แดงพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กชายฉลองชัย สีขันตี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กชายทศพร จันทร์แจ้ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กชายนิกร คำโสภา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กชายนิรุตติ

์

ชาภักดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กชายปฏิยุทธ์ สายบุตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กชายภูวดล ทองเบ้า
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

มงคลโคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ วงศ์ใหญ่
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์แดง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กชายจักรินทร์ จำปาเรือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณทวี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พลศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงธนวรรณ นามดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กชายธันยา พิมาร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๗
เด็กหญิงบุษบาวรรณ ชนะวงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กชายสุบรรณ์ชา ท่าหาร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงกานต์ชนก สุริยเลิศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงกิตติมา จันทร์พวง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์แสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงชมภูนุช ชูวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงชวันนุช คำโสภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กชายณัฐดนัย คำศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๕ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงทิพย์หทัย ไชยา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงธณัฎฌาย์ จันทร์ถา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กชายธิติวุฒิ ศรีลำโกน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงธิติสุดา คงไพศาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงนันฐิกา เตคำหัน
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงนันทภรณ์ บุญยอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงปราณปรียา สืบสาร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงปวริศา จันทร์เพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กชายปฐสรณ์ ภู่พลัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงปยากร นักพรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ศิริบูรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงภัทรพร คำมุงคุณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงมาลิษา สายพินิจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กชายรังสัน สายแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พนม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงวิภาวี วิลัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กชายศรายุทธ บุญแท้
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กชายศรีหราช มาตดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญตาโลก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงสุภาพร จันมัน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงสุมาลี ทับปุตา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๖
เด็กชายสุริยะกาญจน์

แจ่มสงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงอรณิชา พิมพ์ทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงอรอนงศ์ ตาลเอียม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงเนติมา ทองศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กหญิงกาญจณา สมภาวะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงชลิตา เทนสุนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงญาณิศา เดชสายบัว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายธนวุฒิ กิงของ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กชายนราภัทร จันทร์เพชร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายวิเชียร จันทร์เพ็ชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กชายสิทธิชัย พาบสละ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กชายอลงกรณ์ คำสนอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กชายเกียรติพล สายแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กชายโรจน์ธนากร สารพงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กชายกรินท์ แพ่งพนม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงกันติชา คันทะจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กชายอุกฤษ์ แสนวงษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงจันจิรา ทองมาก

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงชนัญชิตา ตันเฮง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ กองทา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงปนัดดา ขันตี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงปริญดา มีจิตต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พนม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พวงพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงชลธิชา แก้วเนตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงปรียาพร เหล็กเพชร
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงนวรัตน์ วงค์ษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงปาจรีย์ สุขหล้า
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงปภัสรา พันธ์วิไล
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กชายทัตพงศ์ ภูติยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงมณิชญา แก้วใส
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กชายจิตวัตร จุมพล
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มังษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงเบญจพร ศิลาแลง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงสุนิสา ตรีจิตต์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เขียวอ่อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงสุนิตรา นิลเนตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กชายสุธินันท์ สีหบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงสุชาวดี ทุมทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กชายอำนวย สอนจิตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กุลบุญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กชายธวัชชัย สืบสิมมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กชายภาสรุจ กะมล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กชายสิรดนัย ก๋าวิชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นามพรม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงศิรินภา แสงสัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน โกศล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายชยณัฐ บุญญา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กชายจักรพันธ์ ธรรมทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กชายจักรภพ ธรรมทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กชายณรงค์พล ทองขาว
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ มูลทา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กชายธนวินท์ ปดตาทะนัง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กชายธนากร สืบสิมมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงธิดาพร สมพร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กชายนิพนธ์ ธรรมทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คุขะละโม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กชายวีรวัฒน์ กาลเมฆ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กชายสรศักดิ

์

ผิวนวล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงไท พะกุมมาน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กชายจิราพรรณ์ สืบสิมมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงนันธิดา สืบชาติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กชายประกาศิต จรูญแสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กชายจันทรา ธรรมทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กชายจิรโชติ ปมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กชายชิดชัย จำปาสา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กชายธนากร โพธิเงิน

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงนันทิชา สีหบุตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กชายประภากร ผิวนวล
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงปานตวรรณ ศรีสว่าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงลลนา สุดยอด
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กชายวัชระพล อิมสะอาด

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กชายวีระยุทธ อ่อนสี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กชายวีระยุทธ จันทรสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กชายสถาพร วงศ์ที
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กชายอาทิตย์ ทองขาว
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงเรณุกา ทับชาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุดยอด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กชายชนุตร์ ไชยพันธุ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงชราพร สีใส
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงทิพปภา บุญชิด
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กชายธนกร กอแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ผิวนวล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงบัวแก้ว เถาว์ทุมมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงปาริชาด ชาภักดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงภัณฑิรา เดชทะศร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ผิวนวล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงศศิกานต์ บุคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กชายอภินันท์ วงค์ษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กชายอำพล พิมพ์พร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กชายเอกราช อ่อนสี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงจันจิรา ขันทะโส
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กชายธวัชชัย พิมพะนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กชายรัตนะ ยะริรมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กชายพิพัฒน์ จันทะเสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงวิจิตรา ผิวนวล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงนุชจรี ปานแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงนุชรีย์ โยธี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ เสนาพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงปนัดดา ทัศนิตย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กชายประวีกาล คำสิทธิศักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงปยดา ปรีชาศิลป
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงรุจิดา สายบัว
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กชายศตวรรษ ชมภูพืน

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กชายเฉลิมชัย สายสุ้ย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กชายภูริภัทร สิมมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กชายวีรวัฒน์ นามคันที

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กชายฐิติกร ผาสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กชายปณชัย เพ็ชรสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงพธิดา โพธิธร

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงสุปราณี สายลาด
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ อ่อนจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประสมบูรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงฐิติมา โทลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กชายธนาวุฒิ ตามบุญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงปานระพี สืบสิมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กชายวรวิทย์ บุญชีวิต
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ คำมุงคุณ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กชายสราวุฒิ หล่อดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงอรอนงค์ นามวงค์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กชายเทวารักษ์ กันยา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กชายชญานนท์ มีพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กชายนันท์วัฒน์ พงษ์อ่อน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กชายภาคิน ปลีงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ พงษ์อ่อน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กชายฐิติกร พงษ์อ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กชายฐิติกร ศรีอาจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กชายธราดล พลชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงปยะรัตน์ แสนทวีสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงวรรณธิดา พาหา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กชายวรารมย์ ธรรมแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายอิทธิพล มีพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มุทาพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงบุษกร สุทธิสนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กชายยศพร จันทะเส
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงศิริกัญญา แก้วเนตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงสะเก็ดดาว เวียงคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงอรปรียา ปตวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงเกษฎาพร สิทธิโท
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กชายณัฐพล มิงศร

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กชายธนกร บัวแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ นันทบุตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กชายธวัชชัย ศุภสร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กชายธันวา แก้วรักษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กชายธีรภัทร สมันบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงนงนภัส จันทร์สา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงมาริสา ท้าวจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงรุจิรา บุญสารี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กชายศรายุทธ กุลบุญญา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กชายศศิวิมล ใสสะอาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา สายลาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงชุติมา พลหาร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สายไชยสาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กชายธนพร แก้วพวง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กชายบรรชา สีหะบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กชายพีระวัฒน์ พละศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กชายวัฎชรกรณ์ แสวงพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กชายสุธินันท์ มีพร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กชายกรกฏ การเมฆ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กชายพัชรพล แสงซ้าย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กชายจตุรงค์ นครศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กชายกิตติโชติ ตุนา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงชญาดา พงษ์เกษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กชายชัชวาลย์ ประกอบแจ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กชายชัยเจริญ ศรีคลัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงณัฐชยา ณัษฐาภรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงธนิษฐา กวางทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กชายปฐมพงษ์ พรมเสนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงปณิดา คูณทอง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๖
เด็กหญิงปรีณาพรรณ นาคพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงปรีณาภา นาคพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงพัชรธิดา สืบสิมมา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงพิมพ์สุภา สุตาวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงวนัชพร พาหุรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงสุภาวี สืบสิมมา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองวิทย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงเกษสาคร สุนทรสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ คำตัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงเบญญทิพย์ เชือชม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กชายสุทีป สืบสิมมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

สุตาวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กชายหรรษธร ประสิทธินอก

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กชายธีรภัทร์ สมหวัง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กชายพุทธิศักดิ

์

ศรีสำอางค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ กิงบู

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใจงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กชายวรวุฒิ วงค์ที
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กชายสุริยา อัมภรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กชายอติรุจ มะลัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงกชกร สุตาวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงจิดาภา ประสาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กชายจิตติ จันดาบุตร
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงธิดาทิพย์ คำหมู
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงธิติมา จันดาบุตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงนภัสสร คำศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงภัสสรณ์ สีใส
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงมุกมณี แก้วคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงศศินิภา อินธิเดช
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กชายศิริชัย เกษมสานต์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

เกษมสานต์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงสุกัลยา สมชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กชายสุรจิต สุวรรณสุข
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กชายเอกอนันต์ ประสาน
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กชายนันทวัช สุวรรณสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กชายเอกพงษ์ บุญหนุน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย บัวงาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงณัฐกมล อินทร์ศร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ จันดาบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ราชบุญคุณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กชายธราเทพ จันทร์เขียว
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๘
เด็กชายประเสริฐ์ศักดิ

์

จันดาบุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงอนงค์นาฎ เส็งดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ สมพร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงกาญจนา ศรีคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงชญาภา ทาวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงชนกนารถ บุญมางำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงนฤนาถ วงศ์ใหญ่
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ชารัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงพัชราภา บัวพร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กชายศิรศาสตร์ อุดชาชน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ วิระพรสวรรค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กชายสันติภาพ พิลาตัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงอภิชญา โมธุรัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงอภิสรา เสียงใส
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงอัจฉรา ไชยสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กชายชุติมันต์ จันทะขำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กชายธนวรรธน์ ยุภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กชายนภัสรพี สุวรรณพรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กชายปริญญา กองทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กชายศุภารมย์ บุญเฟอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กชายสรรติพงศ์ สีดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงสุนิสา พักตรรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงอาทิตยาธร เครืองทอง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงกมลวรรณ อินทพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กชายณภัทร บุญบำเรอ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงพิมพ์พิศา สายตรง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กชายรัฐพล ศรีเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ โสวรรณี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กชายศักดิศรณ์

์

รุ่งเรือง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ พลแสน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงเวณุกา บุญจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กชายโชคชัย ขวาดก
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กชายไพฑูรย์ พวงยีสุ่น

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กชายกนกศักดิ

์

จันทา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กชายทองสุริยา สะอาด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงกรรณิกาญน์ แสงพฤกษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงประภัสรา ชัยเชิดชู
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ แววพรมราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กชายศุภณัฐ พรหมคุณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กชายเอกราช ชัณสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงจันทิรา พิลารัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงปนัดดา ทวีธนวาณิชย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงมัญชรี แก้วคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กชายภูบดินทร์ ยินศิริ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กชายศราวุฒิ แสนชมภู
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กชายอภิรัฐ เกสร
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงปนัดดา บุญเต็ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายนุธิพงษ์ จงราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กชายศตวรรษ ฝายขันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กชายเกริกพล ชุ่มใจรักษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กชายจิตรภณ มีครไทย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กชายจิระศักดิ

์

คำมล
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กชายณัฐชนน มาลำโกน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กชายนิรุช ศรีวาที
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายณัฐิวุฒิ แหวนหล่อ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กชายธนภัทร ปยะวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กชายบูรพา โพธิวัฒน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กชายปฏิภัทร ฉิมพินิจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กชายปารมี แก้วพวง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กชายภูมินทร์ เครือแสง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กชายภัทรพล ดำรงค์ภักดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงจันทร์สุดา จีนเมฆ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงชนิตาภรณ์ วิเศษดอนหวาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงญาโณทัย พาหา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงณัฐริกา ก้องสนัน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงทัศนียา ต่อโชติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุนนท์นาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงนริศรา คำมูล
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ เชือคำ

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงปยะธิดา กระแสเทพ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงปยะธิดา ปยะสอน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงพรธิดา โพธิบุตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงพัชรพร ศรีระบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงพัชรมัย ประสมศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กชายธรรมบัญชา บุญสาลี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงรุจิกร สงเมือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงศศิธร ศรีหลิง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงสุพิชญาดา ประสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงอภิญญา นนทะวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงอภิสรา ศรีบุญเรือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงอุมาพร บุญมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงกรองทอง ปนน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กชายกฤติน ไชยคิรินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงจริยา พรมศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงณัฏฐรินทร์ สุทธิโพธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กชายต่อศักดิ

์

รัตนวัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กชายทิวัตถ์ ศุภศร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กชายธนาธิป ศิริสาขา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กชายประสิทธิ

์

โพสฤทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ราชมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กชายชิราวุธ สุวรรณเพชร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ผิวจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงกนิษฐา อินทะรีย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กชายก้องภบ ลาลุน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงจันทิมา ใจอ่อน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงชลธิชา คำนล
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วารินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงดาริณี บัวหุ่ง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กชายทิพากรณ์ คำนึง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กชายนวัตสกรณ์ ทัดแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีธรรม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงนำฝน ขุ่ยภูมี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กชายบารมี ประหา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กชายปราโมทย์ คำคูณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงปญจมา พิมพ์วงษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงปยนุช ขุนประจง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงวิลัยพรรณ แก่นจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงศุกลกานต์ หล้าศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

อ้วนโสดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กชายสิทธิชัย เหนาะสิงหา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กชายกมล นครชัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงกมลชนก ทรัพย์ทวี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กชายณัฐดนัย เขาแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กชายณัฐพล เพ็ชร์เลิศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กชายธนัชชา บุตรศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายธนโชติ สิทโท
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงนฤมล ลาลุน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงนิตยา เมฆขุนทด
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงปภาวี นกแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงพรสุดา มาเนตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กชายสมชาย สกุลไทย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กชายอัษฎา กองฉันทะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กชายกิตติกร ชิณพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กชายณัฐพล สาสังข์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กชายธีรภัทร วงษ์ละคร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กชายนัฐวัฒน์ ศุภศร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กชายพิริยพงษ์ หนองกก
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กชายภานุพงศ์ บัวพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กชายศุภวัฒน์ ลาลุน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กชายสุทัศน์ แก่นจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กชายไตรภพ กัณทะพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กชายคชสิทธิ

์

กัณทะพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงณัฐริกา ภู่วิเชียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กชายธงชัย พยุงตน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กชายศิรวิทย์ เบญจรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงกุลธิดา เหลาสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงกานต์สิรี ทริรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ห้วยจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงรัชดาพร บัวแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงรินทร์ธิดา แซ่ย่าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กชายสิริชัย ห้วยจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงสุนิสา แก่นสาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กชายสุรนาท โมรานอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงชฎาพร แซ่ตัง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กชายอภิเดช นรสาร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กชายชนาธิป ชะบา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กชายทัตพงศ์ อินทร์ธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กชายสราวุฒิ ใยพงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงณัชชา โพธิบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กชายณัฐชัย สีเสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา อินธิพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๖ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กชายธนัส พรมนิคม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงธัญชนก ชุ่มมงคล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรรณสุทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กชายธีรภัทร หมุ่ยมาศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงปพิชญา โพธิบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กชายภัทรพล จันทร์ดำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กชายยวพล สมชาติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กชายวรวิทย์ สีแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กชายศักดา แสวงดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กชายสิทธิทราณ์

์

แพงศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงอธิติยา เกาะแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงอริสา อินทร์เหลา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชา คำแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงกัญญานี วังคีรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงปญญดา สีเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กชายพงษ์ศกร สอนผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงภัททรียา อุไรรุจน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงรัตนา ศรีโพนทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กชายวุฒิชัย สีเสน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงเปรมฤดี ชาญปอม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กชายทนาย อุไรรุจน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ เปนมงคล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงบุญสุดา คำคูณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กชายศิริโชค องอาจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กชายจิรัชเมธ บุทศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กชายณัฐนนท์ งามนา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงณัฐสุดา ศิริอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กชายธนพนธ์ คำมัน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กชายธนาคิม บุรณะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงปริญญาพร วิรุณพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กชายพงษ์สุวรรณ กันศัตรู
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กชายยุทธนา อุอิม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงรัชนีพร ศรีนวล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงวริศรา ภูสมตา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงวิราวรรณ มีมาก
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงหทัยรักษ์ สมสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กชายกฤชฎา ชมพู
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กชายคฑาวุธ รังทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กชายธนานันท์ ผาสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กชายพงศธร สมพร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะฟก วัดมะฟก  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงชลธิชา รัตนะวัน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงนลิสษา วาปนา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงนวรัตน์ แก่นสาร
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงพิยดา โพธิปสสา

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงวันวิสา ประเสริฐสังข์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กชายวุฒิพร รินจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กชายสิปปวิชญ์ ประชุมรักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กชายธนบดี ศรีภักดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ บัวส่อง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงภัทรวดี วงมามี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงวรรณิษา ใยอุ่น
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงสรีรันย์ นุกรรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงระนิตา คำมุงคุณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงวันวิสา สุดไชย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงศิริพร บุญตะนัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี สุขสำราญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงสุทัศนันท์ แผงอ่อน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงสุพรรณวดี แผงอ่อน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงเพ็ญริสา โพศรีขาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กชายธนกฤต งามแสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กชายธีรวัจน์ สุทธิสนธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงนันทวรรณ ชนะวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กชายมนต์ตระกาล แดนกมล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กชายสุทธิพร สุทธะสาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กชายเชษฐา แซ่เจียง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กชายเอกพล คนชาญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กชายนราธิป อยู่คง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กชายอิทธิพล เจริญราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงกานต์ธีรา เนียมแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กชายกิตจามร จันทศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กชายกิตติกร วงศ์ศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญอยู่
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงจุฬามณี พันธ์ศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กชายชนะชนม์ บัวส่อง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กชายณัฏฐากร กองแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงดลยา แก้วคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศาลากลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงธนันญา กาบเพ็ชร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงธาราทิพย์ สุวรรณเวียง
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายธีระพัฒน์ ประสาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กชายธีระพัฒน์ แพ่งพนม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงนันทวดี สมฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงบัญจรัตน์ สุตะพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กชายปฏิพล มูลศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงปนัดดา กับมีผล
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงพิยดา สมตาเต๊ะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กชายพีรณัฐ ธารแม้น
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กชายมุนินทร์ หงษ์ทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงรัชนีกร ทองบ่อ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ ปทมะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงวรนุช โกศล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กชายวรินทร อำนวย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงวัชรินทร์ จันทร
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงศศิธร คำเอียม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงศศิวิมล แสงใส
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงศุภิสรา ประกอบกิจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กชายสหรัฐ ดำเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กชายสิทธิกรณ์ ทองกลม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงสุดาพร พรหมจรรย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กชายสุรยุทธ์ ทองตัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงสุวีรยา จีระออน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กชายอนุชิต พันธ์ศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กชายอภิเดช จิตต์มัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๙ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงอาริษา ประถม
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กชายเกียรติคุณ บุญอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กชายเมธี ไชยสิงห์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงแพรวพราว แสงใส
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๙

นางสาวกมลวรรณ ถวายนิล
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๐

นางสาวกัญญารัตน์ รัตนวัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๑

นางสาวกัลยานี อรรคบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๒

นายกิตติศักดิ

์

ประชามร
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๓

นางสาวจิราภรณ์ จิตรมัน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๔

นางสาวชลธิชา ตะวงษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กชายณัฐณูญ บุญอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสำโรง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๘

นางสาวทิพกฤตา ดาวเรือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๙

นายธนวัฒน์ แก้วใสย
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๐

นายธนาธิป ญาติสันเทียะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๑

นางสาวธนารัตน์ รัตนวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๒

นายธวัชชัย ทองบ่อ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๓

นางสาวธิดารัตน์ ดวงมาลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๔

นางสาวธิดารัตน์ พัดทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๕

นายธีรภัทร พรหมศร
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๖

นางสาวธีราพร สอนเม้า
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๗

นางสาวนวรัตน์ ศรีใสย
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๘

นายนันทวุฒิ ดอนกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๙

นางสาวน้องเนย แซ่ลิม

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๐

นายปรมินทร์ อินคำแหง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๑

นางสาวปวันรัตน์ สมคะเน
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๒

นายพงษ์ศิริ วงษ์คำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๓

นายพชรพล พุฒพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๔

นางสาวพัชชา กองแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๕

นายพีระพงษ์ มูลเหล็ก
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๖

นายภัทรพงศ์ สาระวัล
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๗

นายภูชิต พาทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๘

นางสาวยลดา บุญมาก
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๙

นางสาวรัชณิภา ศรีธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๐

นางสาวรัชดาภรณ์ รัตนะวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๑

นางสาววรางคณา รัตนวัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กชายวัชระ นรชาญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๓

นางสาววีรยา บ่อทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กชายศักรินทร์ นามแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กชายศิริวัฒน์ รัตนะวัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๖

นายสถาพร หงษ์กลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงสุมิตรา สลุบพล
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๘

นางสาวอรอุมา ทองกลม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๙

นางสาวอริศรา ดาวเรือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๐

นางสาวอัลญาณี ประถม

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๑

นางสาวอิสริยาภรณ์ เหมือนตา
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๒

นางสาวเกศราภรณ์ ปลืมสุด

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สืบบุตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงแสงทิพย์ โพธิวัฒน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๕

นายไตรทศ น้อมนัส
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๖

เด็กชายชัยชนะ สีหะวงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ กิงแก้ว

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๘

เด็กชายปุณณวิช จิณะกับ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๙

เด็กชายยศพล ประสาร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงอรอนงค์ วาสิงหน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๑

เด็กชายจิรายุ ภูแสนคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงชลลดา แสงโยธา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กชายธนพนธ์ อินตะนัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงธัญรดา ศรีทน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงนันทิพร สาสังข์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินธิเดช
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กชายพัทธดนย์ พลเยียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงภัณฑิรา แซ่จึง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กชายภูเบศร แสงทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงศิริวิมล อินทะเสน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดอกมะเดือ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กชายปยนันท์ พาสกล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กชายวิทยา ทองกลม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงศรัณยาภรณ์ บุญสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๕ เด็กหญิงกนกแพรพรรณ์

จันทะดวง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงกรันฑรัตน์ บุญชม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กชายกฤษกรณ์ เพชรดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กชายกฤษณพงษ์ วงค์จันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดชูแสง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นเสมอ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กชายกัณฐ์เอนก มันทน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงกัลยา กอดทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงกัลยา ประกาเวสูง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงกัลยาพร ลำพึง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงกาญจนา บุญสาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กหญิงกานต์ชนก เขมรทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงการะเกษ มูลคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กหญิงกิตติยาพร ศิลาคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงจรรยาพร คำศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงจริยา กุลบุตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงจันทร์สุดา ปนทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กชายจิตรภาณุ เครือสิงห์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ บุตราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชนะชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ จาดนอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงจุไรลักษ์ วิชาชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงชฎารัตน์ วังสำเภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงชนกนันท์ ลีเลิศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงชนิสรา มังคุด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงชลิตา โพธิ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงชัญญานุช ลิลัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กชายชัยวัฒน์ จิตแสวง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กชายชาญณรงค์ คำโฮม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กชายชานนท์ สุนทรประยูร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงฐปนีย์ พิบูลย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงฐิติมา พิมพ์สมาน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงณัชญาภรณ์ ทองพูน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บัวดก
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เครือชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงณัฐรดา จรดล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ กะมะรีย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงณัฐวิมล สุภวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กองแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กชายดวงตะวัน วงษ์สุทา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กชายดารากร คันถัก
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กชายดิศรณ์ วรรณจู
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๘ เด็กชายดีเอโก้ อาลมันด์

นอยเฮ้าส์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กชายทวีชัย คำผุย
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กชายธนดล วงค์สวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กชายธนากร จันประสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กชายธราดล บุญชู
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กชายธวัชชัย จรลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กีดกัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ ทองเหลือ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ แสงวิชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายนพเก้า อุตสังข์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงนภสร คำโสภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ อรัญศิริทิวากร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ ตันสิงห์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กชายนรากร โคศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กชายนรินทร์เทพ คำหาญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงนัฐริดา อุลัยพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส คำบาล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ธรรมนิติเวทย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงนันท์นภัส เทาศิริ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงนิชาภัทร นัยกัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงนิติยา วาสชัยกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงนิลวรรณ อนันตภักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กชายนิเวศน์ จุลทัศน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กชายบัณวิทิต บัณฑิต
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กชายปฐมพงศ์ เจริญศรีเมือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงปภัสสรา วงศ์พิทักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กชายประเสริฐ การะเกษ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๕ เด็กหญิงปราณจิตราเทพ

ตังพิทักษ์ไกร

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงปราณปรียา กันยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงปยภัสร์ บุญเพิม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงผกาวรรณ วงศ์ใหญ่
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กชายพงษ์ไพบูลย์ แสงนนย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงพชรพรรณI สร้อยมาลุน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงพรพิลาภ ท้วมพงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงพรรณภษา ชนะพล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กชายพฤกษ์ศักดิ

์

วิลัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงพลอยชมพู ธรรมมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงพัชฏาภรณ์ สัตพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กชายพาณิชย์ หันมานพ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กชายพานุวัฒน์ ประมูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กชายพิชฌากร สาอุด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงพิชญพร ภักเกลียง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๐
เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์

ดาวใสย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงภคพร เมืองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ยอดสิงห์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กชายภานุเดช บุษดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กชายภิญโญ ทุมมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงภิยดา บุตรสา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงมริศา เชือประทุม

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงมุกธิตา เหมือนเทียน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงรัตนาพร ธรรมนิยม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงวราวรรณ เครือพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงวริศรา กาละเลข
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กชายวรเชฎฐ์ โคศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กชายวิชัยรัตน์ งามตรง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กชายวุฒิชัย รชตภคนันท์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงศศินา งามสาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงศศิภา อินธิเดช
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กชายศักดิพล

์

พรมจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

พิลากรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงศิรินธาร โพธิพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กชายศุภกร ดวงตะวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงศุภกร พาลี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กชายสราวุฒิ วงศ์แก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองบุตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ พิมะกร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ อังคุละศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงสุจิตตรา ทองคำตอน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงสุจิตราพร จันลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงสุชาดา ศรียา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงสุภรณ์ กงล้อม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงสุริษา กายชาติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กชายสุรเดช อุดม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กชายอดุลยศักดิ

์

แสงกล้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กชายอนันตภิชัย คำใบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ ทองสลับ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กชายอภิวัฒน์ นวนแย้ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงอภิศรา หาญสิงห์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อำนาจเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ กำลังดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงอรทัย ธงไชย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงอรอนงค์ นาราสา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๐
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

ปามุทา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงอัญษณา เพชรนาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงอารยา ศิริญาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงอินทิรา ตะเคียนราม
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กชายอิสระภาพ พิมพ์รัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ ศิลาชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กชายเกรียงไกร โพธิอุดม

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ กระแสโสม
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงกันติชา พละศักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงเจนจิรา เครือชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กชายเจษฎา จุลทัศน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บอกประโคน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ช่วงไธสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงเบญญาภา บุญเพ็ง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงเพียงพอ ศรีราตรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โพธิพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ คำคูณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พงษ์เพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กชายเอกบุรุษ โภคพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กชายกฤติกานต์ มีใจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กชายกฤษดา พรมบุบผา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญโต
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงกุลวรา หวังก่อกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงจณิสตา โคสัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กชายจตุพร ชมชืน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงจตุพร มากมูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงจิราพร สมศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กชายจุลจักร พูลสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงจุไรวรรณ ประจบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กชายฐิติชัย กาหลง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ นวนกลิน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงณัฐพร ศรีไสล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กชายณัฐพล พันธุ์ดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงณิญาภรณ์ โภคพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงณิรฎา มะโนมัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กชายดำรง พรมสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กชายทิชากร สิทธิยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กหญิงทิพย์วรรณ กองแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงทิพย์วิมล แก้วแดง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ เยาวนารถ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงธนาพร สีหะบุตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กชายธนาวุธ เนตรแสงศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กชายธีรภัทร แสนปาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กชายธีระพัฒน์ มาแฮ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กชายธีระวัฒน์ ประชัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงธีราภรณ์ สุระสร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กชายนวพล บุญสร้อย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงนัทธมน ชอบเพราะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงนันทิกา กุนรา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กชายนาคิน จำปา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงนุภาวดี จันมลตรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงบุษยมาศ มะลิต้น
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงปนัดดา ศรีโวหะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กชายปรบดินทร์ ระตะโม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงปริฉัตร กุนรา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงปริชาติ กุนรา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กชายปรเมฆ วรรณเวศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงปาณิสรา โนนสาวงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ ประสงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงปยธิดา บุตรนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กชายปยวัฒน์ หาญพังงู
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงปนมณี ธีระบุตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงผกามาศ ปรารมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กชายพรพุทธ รัตนพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงพัชติญาพร จิตประสงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงพิรดา อุนาบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย หลอดทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กชายพีรวิศญ์ วรรณเวช
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กชายภัทรชัย ประพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กชายภาณุพงษ์ ไชยสงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กชายภานุพงศ์ ทองจำรูน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กชายภานุพงษ์ ชินวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กชายภานุเดช วังสาลุน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงภูรีศรีสุคนธ์ ประสงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงมนัสวรรณ มัฐผา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงมลฤดี เค้าเงือน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงยุวดี ประชัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงรจนา สิทธิชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงรัชนีกร นนทะการ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี ชืนจำปา

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงวรัญญา ปราสัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กชายวศิน ดำดิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๗ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงวศินี โคตวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กชายวัชชิระ สีหาบุตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กชายวัชรากร บุญโต
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงวันวิสา หนองเหล็ก
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงวิชญาพร ทองมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กชายวีรพล โปร่งกลาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงศิรินทรา โนนไธสงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ขันแกัว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงศิวรรจน์ พัฒนประดิษฐ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กชายศุภชัย ภูกองชนะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ มันจิตร

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงสรินยา โทวาท
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงสายนำผึง

้

บุญเสนอ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงสุขนิศา หลับรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงสุจิตรา มันชาติ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กชายสุจินดา สุโพธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงสุชาดา ไชยแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงสุภัทรา ศรีรักษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ถนอมเชือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุขเต็มดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กชายอดิศร สิมมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงอนัญญา นะเนตร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กชายอนุชา พิมลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงอนุวรรณ ยีสุ่นหอม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กชายอภิวัฒน์ วงษ์โสภา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ วรอรรถ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงอรณิช คำภิรมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงอรธิชา แย้มค้าย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงอรพิน ภูคำศักดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงอริสา สอิงทอง

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กชายอัครวินท์ พละศักดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กชายอโณทัย จันทงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงฮ่าลีมะฮ์ เจ๊ะสอ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงเกวลิน ภูมลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงเกษมณี คำแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กชายเกียรติภูมิ อุ่นจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กินรา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศิริกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กชายเด่นนคร ระเบียบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา สีหาบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงเรืองรัตน์ดา มะโนชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

อ้อมชมภู
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงเลิศขวัญ เบ้าคำผุย
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ์ พร้าวงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สีเหลือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ กลมเกลียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงณิชกานต์ เบ้าคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กชายดนัย อุตรชน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงตมิสา ทวีอภิรดีนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงนฤพร วงศ์ใหญ่
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงนัฐริกา เทเสนา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ มโนรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หาญบัญญัติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กชายพาสุข รำรืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กชายมนตรี แสงจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กชายรัฐภูมิ ขุขันเขต
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

ทองบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ประดิษฐ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงอรอุมา จันทะคำแพง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กชายอวิรุทธ์ ไทยอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงอัญชัญ แก้วประไพ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงอินฑิตา รสชาติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงอรชร แก้วคำสอน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กชายภูวดล อินทจักร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กชายครรชิต วงษ์ษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงภัสราวรรณ จันทานุลัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กชายฐิติกร พระพิมพ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงกันติศา ออมชมพู
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายยอดเพ็ชร คุซิตา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงวรรณิสา มะลิต้น
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๙ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กชายสุพจน์ นะรินทร์โท
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญทัศน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๗

นางสาวนราวัลย์ ไชยโคตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๘

นางสาววรรณวิภา สารสาตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๙

นางสาวเอืองคำ

้

สุนันต์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กชายสุรชัย ไชยโคตร
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญเลียง

้

๒๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงสุหงษา คมมน
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงสุรางคณา อินทะสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุลสุวรรณ
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กชายเจริญทรัพย์ บุญเลียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงพรรษา ทุมวงษ์
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กชายประกาศิต ธุระพันธ์
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กชายตนุภัทร พิมาทัย
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กชายตระวัน นิยาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กชายตระการ บุตรสมาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กชายวุธธิปปญญา พืนพรม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงสุภาพร โสภากุล
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงอัมรา สินโพธิ

์

๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงนฤมล นางวงษ์
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงศรัญญา บุษดี
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กชายเจษฏา คำหว้า ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงภัคจิรา จิตรพรม ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงจันทร์นภา ดวงจันทร์
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงอรัญญา ชูสวัศดิ

์

๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กชายเทพพิทักษ์ จันทร์ดวง ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กชายอัจฉริยะ คำสิงห์
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กชายธีรชัย จิตตะวงษ์
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ บุญเลียง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๔

นางสาวนิตยา อัมภรณ์ ๔/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๕

นางสาววรัญญา โพธิพันธ์ ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์พูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงขวัญฤดี โมกหอม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงจิณัฐตา กาวีระ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กชายฉัตรชัย เพ็งกระจ่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กชายณฐพงษ์ ด่านศรีกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กชายทองแท้ แก้วชะอุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กชายธนากร อำไพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กชายธนากร เสาร์จันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงนริศรา กอดแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงนันทิการ์ ศรีบัว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงปลิตา โพธิพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงปาริชาต เข็มทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กชายปยะพัฒน์ กงล้อม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กชายพัทธพล เนียมมูล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงพิชญธิดา เทียนนาวา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เดชบก

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ภูมี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญพา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กชายวรพงศ์ ทองน้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กชายอภิชัย แก้วไพรวัน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กชายเตวิทย์ ทวีวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงกชกร บุตรสมาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงกมลวรรณ บุตรสมาน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กชายคัมภีร์ อินทะพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงชนิดา แก้วมูล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงชลธิชา จิตตะวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงญาณิศา โทพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ละออใส
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ รูปคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงณัตยา สะเงินสิงห์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงทิพวรรณ แสงฉวี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กชายธนากร ผลมะไฟ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์พูล
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กชายนัฐนันท์ ไกรสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ กายะชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กชายนิรุทธ์ สระเงินสิงห์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กชายพิชิต กองคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กชายภูวฤทธิ

์

อินทะพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ลุยตัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๑ / ๕๙๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา ถาวร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงลัคนา บุตรสมาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงวรัญญา โทพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงวริศรา เครือเพชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กชายวรเวศ พิมพ์ผุย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กชายวีรชน โสพัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กชายวีระพล พิทักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงศศินิภา เพ็งกระจ่าง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงสิรินญา เพ็ชรดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงสุธารัตน์ เนียมมูล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บัวจูม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงอรไพลิน คนซือ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มุจรินทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กชายไชยวัฒน์ วาไชยะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงจิราพร ยีสุ่น

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงชลธิชา ชูสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กชายธนกฤต สะเงินสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กชายนทีกานต์ บุตรสมาน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กชายนิธิกร สะอาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กชายบุญฑิกรณ์ ขันชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กชายพัฒนพงศ์ เพ็ชรดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายเจษฎา อินสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ฤทธิบำรุง

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กชายกฤษฎา สีหา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงกัลยา ไชยพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กชายจตุภัทร พวงพะยอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงฐิตากรณ์ พิมพ์ผุย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วชะอุ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กชายนพพร กันไชยชาติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยะพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงวรรณิดา สมาศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ รสดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กชายวัฒนาวุฒิ เพ็งกระจ่าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กชายวันชัย วันประโคน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๒ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงวิภาพร เพ็งกระจ่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คนซือ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กชายวีรชัย ปแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กชายวีระยุธ อินทะพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงสิริยากร เนียมมูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงสุชาดา เข้มอาจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงสุดาพร ทิพย์สิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กชายอนุชา วาไชยะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กชายแก้วกล้า แก้วชะอุ่ม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายธนายุธ จันทร์ถา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กชายวีระพันธ์ อินทะพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงอาริษา ชืนชาย

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กชายอินทรเดช รอดคำทุย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิปตนา

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กชายกฤติพงศ์ โพธิปรึก

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิบจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วาชัยญะ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงการะเกตุ วาไชยะ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ทาวะรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงณัฐริกา ผลาผล
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงปริดา บุญเลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายสถาพร จิบจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายเอกราช ไชยะบุตร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กชายประยุทธ จันทร์สน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญเลียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงชนิตา กันตรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เดือดิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงศรัญญา วงศ์ทอง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงอุมาวดี อินทร์งาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงเกวลิน โสภาบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ วงคำจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กชายนรเศรษฐ์ ใบเขียว
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงนิศาชล ตาลหอม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

จอมตัง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงอริสา ชัยสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๓ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กชายเพชรราช นิสระ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงปรางปรียา เพ็งกระจ่าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กชายวันเฉลิม ฉวีจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กชายสมพงษ์ พลนำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา ซีชา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวินัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงดรุณี บัวลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงจิรา หัสดงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กชายสมประสงค์ จำปาทิพย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงมัลลิกา นามโคตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กชายกฤษฎา พันธุ์เลิศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กชายกฤษฎา เสียมไธสง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ยอดคำมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย ลำอ่อน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายจตุพล ชมหมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงจริยา นวลแย้ม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงจันจิรา จันทร์สม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กชายจิรโชติ ปญญาพรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงจีรวรรณ ดารุนิกร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องราษี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงชนากานต์ พรมด้วง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายชนิสร รัตนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ลังกาวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงฐิติมา ประสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กชายทนันท์ชัย บุรัสการ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงทวีวรรณ สีฟา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายทศพร สีโทน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงทิพย์พรัตน สนสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กชายธนกฤต บุญนิยม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กชายธวัชชัย สุขแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กชายนพกร วรรณแสวง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กชายนันทกานต์ ทิวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงนันทา หลอมทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงนันทิดา บุอ่อน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงบุญธิดา นิเดชชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กชายบุญเลิศ เมืองอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงบุษบา ขำคม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กชายประเสริฐ เมืองอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กชายพรชัย วิจารณรงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ กงล้อม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงพรรษณษา ทองลือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงพัชริดา วรวาส
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงพิกุล สิงห์ทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงรพิชา รักชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงรัชนี สืบสา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กชายรัฐพล ศรีเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงรัตนา อุทุมภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี วงค์ชาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงลัดดา เฮ้าจันทึก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงวนิดา ตังมัน

้ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กชายวายุ คันศร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กชายวิชาชาญ สมทรัพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กชายวิทวัส บุตรดาวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กชายวิทวัส อันทรบุตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงวิมลรักษ์ แก้วมะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แก้วมะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กชายวีระธานินทร์ สิงห์ทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายวีระภาพ เลือนฤทธิ

่ ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงศิริกัญญา แก้วกอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงสกุลทิพย์ คูสำโรง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กชายสถาพร สดสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กชายสราวุฒิ วันพุธ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงสุดาพร สาลีพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กชายสุธีร์ แสงมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงสุริพร สาบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กชายสุเมธ โสภากุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงหฤทัย สารีพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กหญิงหฤทัย ไชยขันตรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กชายอนุชา ทองอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กชายอภินันท์ อำพร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงอรทัย แจบไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงอำภา พิมพ์เสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กชายเดชดนัย สาระโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงเพ็ญศิรา สยุมพร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กชายเอกมงคล รัตนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงแพรวพรรณ วันศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ก้อนทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ประสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายกิตติชัย ทองออน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุ่นอ่อน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ กันยาวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงจิราพร ทองลือ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ วันศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กชายชินวัฒน์ สีโทน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงดรุณี สีฟา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กชายธวัชชัย ทองรส
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พามาเนตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ยอดคำมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กชายนัฏพล นิตยวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กชายนันทกร ครองชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ นิเดชชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กชายนิพล มณีวัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงบุษราภรณ์ จันทาอ่อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงพัชรพรรณ แก้วประเสริฐ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงพิมพิไลย พรมโลก
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กชายพิเชียร พรหมมินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงรจนา ศรีมะณี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ แจ่มเชือ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงรุจจิรา วงศ์ฮาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กชายวรรณชนะ ตาลหอม
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กชายวุฒิชัย ทิพสุต
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงสิรินยา จิตอ่อน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงสุภาพร ชัยมีแรง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงหนูกาย ยอดพงษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงอธิติญา ปกปน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงอภิฤดี หาดคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงอัญมณี จำเริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงอุไรลักษ์ เพิมเติม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงโศภา คำหล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โสดามรรค
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กชายบัญชา อ้วนเสมอ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แก้วกอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงวรรณรดา ว่องไว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กชายวิวัฒน์ แตะต้อง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กชายวิศรุต เพชรดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทิพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงสริตา มากมูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงอริสา โพธิเศษ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงเจนจิรา มาทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๖

นายพุฒพงศ์ กุลศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๗

นางสาวศุภรัตน์ เจริญทัศน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๘

นางสาวสายธาร แถวไธสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๙

นายพีระพีร์ แก้วประภา
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๐

นายสุขสม ด้วงชำนาญ
๑๐/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กชายกิตติวรา กองทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กชายจตุพงษ์ อ้อยหวาน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงชาลิสา แก้วยงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ศกพุฒ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กชายธนัญชัย ประเสริฐชาติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กชายธันยพร มีบุญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงธิติมา บุญเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายพิจักขณา มุกขัน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงภัทราวดี จินดามณี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงมนัสพร สังข์ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงสุจิตรา ตลับทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญกู่
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงสุพรรณษา ศิรินู
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

กุลวิลัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กชายสมพงษ์ เคารพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงกนกภรณ์ อ่อนหวาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กชายกฤษณะ แก่นกงพาน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงขวัญฤดี จันดีกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงจิรัชยา คำภานิล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กชายณภัทร วัญญะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กชายณัชพล สมัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กชายณัฐพงศ์ พิมแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงนภัสสรณ์ ยงย้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กชายปภังกร ฐิติปราโมทย์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงปณฑารีย์ จูมจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงพรพิมล พูลสุข
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กชายพิทักษ์ ซือสัตย์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงลาวัลย์ ยะลา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุวิชา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงอัจฉรา เชือสอน

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กชายอิทรธิกร ไชยพล
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชุมคำ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กชายจักริน ใจสุภาพ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กชายวินัย ศรีโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ กุลศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงอัคณี ไชยพล
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิบทิศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กชายกฤตภาส อินทรภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กชายจารุทัศน์ เสนาะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กชายพิชัย มีทองเหลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กชายศุภกิตต์ ศรีนวล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กชายจีระวัฒน์ พุ่มจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กชายฌาณวรุตม์ ทวีพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กชายธวัชชัย ยะไชยศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กชายบัญวัติ สลับศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ โมฆรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เคารพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กชายกีรติ อินทะศร
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงกุลชา กองไตรศรี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ด่างทับทิม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กชายชาติกล้า คำทุย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กชายณัชพล แสงกล้า
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กชายธนพล อธิพงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กชายธีรวุฒิ ประจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กชายนวพล บุญหนุน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทมัน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงบัวแก้ว ขันทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กชายบุญชู โพธิสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงปภาวดี เคารพ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กชายประเสริฐ ประสวนศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงปญญพร ดอกเกษ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กชายพัฒนา กำลังเหลือ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กชายพิษณุ ภูนาเถร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กชายพีรวัฒน์ ขันธวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ติงชาติ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงมณีทิพย์ สมาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กชายมนัญชัย เสนปอภาร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

กองไชยศรี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กชายยงยุทธ์ ทองแกะ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กชายรณพีร์ ใจชอบงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงวรรณวิภา กุลหอม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กชายวัชรพงศ์ เดชกล้า
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงวิชญาดา อยู่คง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงวิภาดา คันทา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กชายวิษณุ บุษบรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กชายวีระชัย ประจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กชายศราวุธ อบเชย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กชายศักย์ศรณ์ ดวงดาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กชายสิทธิชัย ธรรมรักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กชายสิทธิพร หนูเตีย

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงสุธิดา หงสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กชายสุปญญา กำลังเหลือ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา จำพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กชายสุระวุฒิ กองไตรศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงอนัญพร ไชยรินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงอนุชศรา โคสา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงอรวรรณ พิมพ์อ่อน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงอาทิตติยา ราชมุณี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงเบญญาภา กล้าหาญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กชายโกเมธ อุราเลิศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงขวัญจิรา สามิลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กชายจตุรงค์ รสชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กชายจักรพงค์ สมสิงห์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กชายชยพล กองสีนนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงนิสา คล้ายแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงปนัดดา ปาระมัติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กชายประมุข กล้าหาญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กชายพีระพงศ์ ไชยแสง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กชายรัฐภูมิ ยศศิริ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กชายฤทธิจักร บุญมานันท์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กชายวิสุทธิ ประสิทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กชายสุระพงษ์ ผาสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กชายสุเมธ พาหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กชายอนันต์ศักดิ

์

ศรีมะณี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ชัยเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ซานาตา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กชายเอกราช สมาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กชายโสภณ ผมทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

นิวาส
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ลุกช้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

เถาว์คำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

แสนอ้วน ๓/๔/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กชายกฤษฎา จ้านกันหา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กชายกฤษณะ กลินเมือง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กชายจักรวาล หนูเตีย

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ครุธคู
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๗
เด็กหญิงณัฐชธิดาวรรณ์

มีแพง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กชายทวีทรัพย์ กุลมาศ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กชายธนชัย นุจตุรัส
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กชายบุญเย็น ปูพระบุญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กชายประกาศิต เกษร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กชายปราโมทย์ คมใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงปานระพี ม่วงเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงพรนภา ดวงมาลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กชายภัทรพล อินทร์สุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กชายภาคภูมิ โพสฤทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์ใหญ่
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงวรรณพร พันธ์ศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงสุชาดา นุจตุรัส
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงสุชาดา วรโภช
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา องอาจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงสุภาวดี พันธุลี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายอดิเทพ โพธิสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ วรรณประภา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กชายอรรถพร ผิวบาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กชายอาณัติ พละศักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงอำไพพรรณ พันธ์อุ่น
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงเฉลิมสิน สารวัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงเบญจมาศ บุราคร
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงกมลฉัตร สมอาสา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงขนิษฐา จันทะจิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กชายจักรกฤษ ศรีไสว
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงจันทิมา เสียงชอบ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

ชินพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ปวงชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กชายนครินทร์ แก้วสิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กชายนรินทร์ บุญพริง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงนิภาภรณ์ คำเรือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงบุษรา กำลังรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กชายปรีดาวรรณ วรรรณทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงปวีณา ปองกัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงปวีณา รัตนวัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงปวีณา เปนผาสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กชายมัฌชาดา ศรศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงรสา ดีใจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงรัมภา ใจตรง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงวรรณวิษา เพชรนาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กชายวีระชัย สำรวมสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงศศินันท์ คำศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงศศิพินท์ คำศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กชายศักดินรินทร์

์

แก้วภิรมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กชายศิริชัย เมตตาจิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายศุภัทรพล พลพวก
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ มะลิต้น
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงสุวรรณี เสนาภักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กชายอภิชาติ วิลัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กชายอัครพล จิบทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กชายอัมรินทร์ วรรณเวช
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กชายอานุพัฒน์ ใหญ่กระโทก
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กชายอิทธิกร เครือคุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กชายอุทัย พับเพิง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุขชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กชายเฉลิมเกียรติ พลับเพลิง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กชายโชคชัย สายสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงชลธิชา สะโมงรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงธิภาลักษ์ อ้อมชมภู

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กชายปญญา หลงทัพไทย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กชายปยะวัฒน์ สาหะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงพรพิมล อาจหอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กชายพวงเพชร พึงภักดี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กชายพิพัฒน์ อินทรศวร
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงวณิดา เถาว์บุญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงศรวณีย์ ดีใจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กชายศรันย์ ทิพย์สมบัติวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงสริมาส ทำการสม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กชายสานุวัฒน์ แพ้ภูเขียว
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กชายอภิเดช อินอร่าม
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงอาภาภรณ์ สังข์ภักดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงอาศิยา ประทัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงเบญญาภา รัตนะวัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กชายเสกสรรค์ พากเพียร
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๔

นายกิตติศักดิ

์

ครุธคู
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๕

นายชญานนท์ ประสพเนตร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๖

นายฐิติกร สืบสิมมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๗

นายฐิติพงศ์ คมไสย
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๘

นายธนพล จรูญพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๙

นางสาวพรรณิภา ทองขาว
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กชายฤกษ์ชัย มีพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๑

นางสาวลลิตา สมศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๒

นางสาววนิดา บุญเชิญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๓

นางสาววรรณิสา นัยกัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๔

นางสาววาสนา ประสมสู่
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บรรเทา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๖

นายสมศักดิ

์

ยิงรัมย์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญชาติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วพวง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๙

นายเสถียร วันทาแท่น
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๐

นางสาวกนกวรรณ เคารพ
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๑

นางสาวชนินาถ ศรีจันทรสอน
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๒

นายณัฐวุฒิ ศุขะพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๓

นางสาวนิภาพร กลมพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๔

นางสาวพิไลวรรณ โคสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๕

นางสาวมณฑกานต์ พาหา
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๖

นางสาววรฎาภรณ์ สืบบุตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๗

นางสาวศุภานันท์ กองศรีนนท์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๘

นายสนทยา รัตนวัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๙

นางสาวสายฝน พิทักษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๐

นางสาวสุชาดา ทาประจง
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๑

นายสุทัศ ศรีจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๒

นายอนุรักษ์ พรมสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๓

นางสาวอรทัย โคสุน
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๔

นายอรรถชัย สอนจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๕

นางสาวอรัญญา มะยม
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๖

นางสาวอินทิรา เกษแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๗

นายเกียรติศักดิ

์

ศรีพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๘

นางสาวเปรมกมล ดวงมาลา
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๙

นางสาวกัญญารัตน์ ยศศิริ
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๐

นางสาวขจีวัลย์ ครองชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๑

นางสาวจารุวรรณ โสวรรณี
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๒

นางสาวจีรัตน์ดา คำจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๓

นางสาวณัฐมล จูมคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๔

นางสาวพนิดา วงละคร
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๕

นางสาวรัตนาวดี ยอดทรัพย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๖

นางสาววาสนา บุญลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๗

นางสาวศศิวิมล แสงภักดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๘

นางสาวสุกัญญา นิยมพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๙

นางสาวสุภาภรณ์ เสนาะศัพท์
๐๗/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๐

นางสาวสุวิมล วงศ์พิทักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๑

นางสาวอทิติยา สมใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๒

นางสาวอภิญญา อาจหอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๓

นางสาวอำพาพร ประจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๔

นางสาวอุษา กุดประทาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๕
นางสาวนางสาวสุจิตรา

ไชยรินทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงวิชุตา ศิลาคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กชายสิทธิชัย งามสง่า
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงเมธาวี ศิลาคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงนัฐธิชา นราวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงมานิตา สะเทือน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงชยุดา คุพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงชาลินี เม้าชุมแสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงณัฎฐรินีย์ ศรีระทัด
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กชายทินภัทร สมนึก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ยอดแก่น
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กชายปรัชญา ร้อยชิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กหญิงปาลิตา เมาหวล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

กุลหอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ครองเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงภานุพันธ์ ของอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงรัฐญาภรณ์ สว่างรอบ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กชายวัชราภรณ์ ศรีสังข์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงวารุณี เมาหวล
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงสุภาพร เกษคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กชายอดิเทพ ประสงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กชายอดิเรก ประสงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงอรอนงค์ ยันยงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงอริยา คงราช
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงเขมิกา ยีสุ่น

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงกาญจนา ลายคราม
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงฐิติมา ตู้พิจิตร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กุมพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กชายนันทกร ยอดจาน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงนันทพร กุลหอม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงนำฝน เขาทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กชายพงษ์อนันท์ ขันขาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กชายพรชัย เมาหวล
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงพลอยลัดดา เต่าลอย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กชายพีระวิชญ์ ไชยพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงมลัยภรณ์ เปล่งปลัง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กชายรัฐพล บุญประวัติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กชายวงศพัธ ภูพวก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ นามศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงวัฒนา กงล้อม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กชายวิพัฒน์ เมาหวล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ แช่ม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ กุลหอม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กชายอติเทพ ยีสุ่น

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กชายอัครชัย โกทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงเมทินี ร่วมสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงกัญญานัท ยีสุ่น

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กชายกิตติธัช
หาญสารานุวัฒน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กชายณัฐพนธ์ เต่าลอย
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กชายบัญชา ภูจัตตุ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กชายปยบุตร สมนึก
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงภาวิณีร์ พันธ์เพชร
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงรัตนา เมาหวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงวราภรณ์ นวลแย้ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงวัชรากร ศรีสังข์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กชายวุฒิเดช สมาน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายศุภกร กุมพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กชายสนธยา นิจรันต์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กชายอภินันท์ เถาว์คำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา หึมมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กชายเอกรัช ยันยงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชินศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กชายณัชพล สีสา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายนวพล ม่วงกร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงนันทวรรณ พินิรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยขันตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กชายบัญชา กุลวิลัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงพรทิพา วันสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงภาวินี ปะวันนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กชายฤทธิชัย คะเชญชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กชายวีระพล ใจเครือ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กชายสรรเพชญ คลังนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงสุชาวดี ไชยบุญเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงอรดี ระกำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงอรัญญา ชมบุญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงอัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงเพ็ชรรีย์ พันธ์ทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงจริยา วาระสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กชายฉลองศักดิ

์

พะนัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กชายชาตรี ย่อมพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงธนัตดา โภคพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงนงนุช ไชยขันตรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กชายวัชระ จันทะรินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงสายธาร อ่อนทรวง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา ขันพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กชายเกียรติกูล ถ้วนครบ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กชายนนทการ ขนอ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กชายนันทภพ สิงวะราช
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กชายพรสวรรค์ บวดขุนทด
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กชายพุทธินันท์ หอยสังข์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กชายศราวุุฒิ ชมตา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงสุพรรณษา แสงจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงสุพิชพ์ชญา รำรืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงธัญรัตน์ ยิงชาติ

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กชายวิจิตร ชาติดร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กชายอภิชาต ชุมชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์ชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ ย่อมพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงกนิษฐา เอียมสะอาด

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีลาคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กชายกฤตพล มีพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กชายกฤษฎ์ โต๊ะทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงกัญชพร มูลคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย ครองเชือ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กชายจีรภัทร สารศาสตร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กชายชุติเดช ยอดคันทา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ครองพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กชายธิติกร ปททะพงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กชายธิติวุฒิ กายะชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กชายธีรพล ลูกสีดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

เสาร์ไล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงปานวาด ครองเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กชายปยวัฒน์ สารศาสตร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงภัทธาริณี ปานประชาติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กชายภูวดล ครองเมือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กชายภูวไนย เต่าลอย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ตังมัน

้ ่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กชายวาคิม นวนหอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กชายวิรุฬห์ สารศาสตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กชายวีรภาพ ครองเชือ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กชายสุขสันต์ ปานประชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงสุทธิดา บรรพชาติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กหญิงอภิชญา สิงหนสาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงอารยา ศิลาคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กชายเทวาราช ปานประชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กชายเพชรมณี มณีรอด
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงชมพูนุท ปานประชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานประชาติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กชายดนัย ครองพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กชายธีระพัฒน์ พักตรใส
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กชายบุญรัตน์ ครองเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กชายภราดร ปานประชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กชายวงศกร คืนผล
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงศรีสุดารัตน์ ปานประชาติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กชายศักดิครินทร์

์

แก้วละออ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงสุดาพร กายะชาติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงอรยา อ่อนศิริ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ชาติงาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กชายนราธร ปานประชาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กชายวรากรณ์ ครองเมือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กชายกีรติ สันทาลุนัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กชายจิระศักดิ

์

มณี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กชายฉัตรโชค โภคพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์รอด
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ศิรินู

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กชายชาคริต ขันทอง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงณัชชา นวลแย้ม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ยิงชาติ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงนัฐธิตา เนียมจิตร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กชายบดินทร์ธร แก้วทำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงประภัสสร ขันทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงปณณิกา เรืองเดช
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กชายพิพัฒน์ จันทร์เจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงพิมลวรรณ ถุงจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กชายวรายุทธ เชือไชย

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กชายวัฏจักร เนียมจิตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กชายวุธิพงษ์ สุพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงศศิภา จำพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงศิรินันท์ ประสงค์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงสุชาดา เขตชุมแสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงสุธาสินี สมาพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มะโนชาติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กชายเชิดชัย โคตรสิม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงแพรวา ทุมชะ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงขวัญจิรา แทนคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ โภคพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปานประชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงจิรัชยา ชนะพล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงตรีเพชร เต่าทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กชายพงศกร วันอังคาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงศศิธร วันเฉลิม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กชายอภิวัฒน์ เผือกพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงอรนภา ศิริวัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เรืองเดช
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กชายทิวทัศน์ สัตพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กชายธวัชชัย พรหมชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กชายเทพดนัย ขุนนรา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กชายกฤษณะ สมาพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กชายฐณะวัฒน์ พินธุโท
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กชายทัพพสาร บัวระภา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กชายธิติพงษ์ ยอดทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กชายธีระพงค์ คำแพง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กชายพลาวุธ ระวาดชู
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กชายภัทราวุธ ไชยหงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ประเสริฐชาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงไขศรีวิไล กาญจนชาติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กชายภูริณัฐ มันชาติ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสุชัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ โยคสัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร พุ่มพล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงปทมาพร พร้อมสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายพงศกร บุญพอ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กชายมงคล องอาจ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงวทันยา พรมโสภา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กชายวีรยุทธ แก้วธรรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กชายวีระวัฒน์ ไชยปดสา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กชายวีระวุฒิ ไชยปดสา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ โสธุมา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ จันทรา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กชายคุณากร ยีรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงจริยา เกิดกล้า
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงจิดาภา ศีลาชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงจิรพร สาเทียน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแท้
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงดวงพร นวลแย้ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กชายทักษ์ดนัย บุญเฟรือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กชายธีระชัย คำทรัพย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงปาริฉัตร คำทรัพย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กชายพชรพล องอาจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงพลอยริน ดำนิล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ทำทวี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กชายภาณุวัตร สุวรรณกูฎ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงพิมพ์กานต์ พาลี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงรินรดา แก้วธรรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กชายศราวุฒิ แทนหอม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงสุกัลญา แทนหอม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กชายอทิรักษ์ หาศาสตร์ศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงอรจิรา วันทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงอรจิรา แทนเครือ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
วัดสามโคกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กชายกวีศักดิ

์

คำแพง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงจันทร์ธิรา เค้าเงือน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เคารพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กชายถิรวัฒน์ เคารพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ ครองใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงประวีรัตน์ เคารพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงปยดา ศิริพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงปุญญานี อินทองขาว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

วงษ์ขันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กชายพชร โคสา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงพัทธวรรณ แสนสุภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กชายพิพัฒน์ ไพรเขียว
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงวรพิชชา เนืองนอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กชายวายุ สายรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กชายศรัณย์ ไขคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กหญิงสิรินทรา ดมอุ่นดี
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กชายอนุชา ขันที
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงอรปรียา วงค์วรรณา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กชายธีระพงษ์ หนูเตีย

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กชายวิศรุต การัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กชายโกสินทร์ ยอดแก่น
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กชายจักรราช คงอยู่
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กชายจิตรเทพ กล่อนศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงวาสนา เคารพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กชายประสิทธิ

์

คุซิตา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงกุญชร ถินสูง

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ กระมล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงชาดาพร คมไสย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กชายชาติชาย ขันที
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กชายชิติพัทธ์ ทองนุ่ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กชายณัช นวลลออง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กชายดำรงศักดิ

์

เต่าทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงปวีณา สมาพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กชายพงศ์ศิริ คมศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงวิรัญชนา ขันโท
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงวิรัญญา คมไส
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๑ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กชายวีระภาพ สถานพงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงสายชล คนกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงสาลินี มีใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กชายสิทธินนท์ วรรณประภา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กชายพิชัย คำพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองใย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงลลิตา เสาวัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กชายศิริชัย มูลคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กชายสุทธินันท์ บัวงาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กชายวัชรพล พลพวก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงจิรัชญา แสวงผล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กชายณัฐพล วันทาแท่น
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กชายณัฐวัตร ปูพระบุญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กชายธนพล แชบรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กชายธวัชชัย ศรีอินทร์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงพรพิมล โกศล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กชายภาวิน ทองใบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กชายฤกษ์ชัย จริตรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ โทวาท
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กชายวีรภัทร ปูพระบุญ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กชายสหรัฐ เคารพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กชายอนันตชัย ปานจอน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงอภิชญา สุขเกษม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงอภิรนันท์ กุศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กชายเอกนรินทร์ ศรีแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงแววดาว ชูสาย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กชายไชยพด พลรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงกนกพร นามศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงกนกพร แย้มสุนทร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงกนกลักษณ์ อ่อมแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงกนิษฐา ชมเชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงกรรวี สุทธิวัฒนานิติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กชายกฤตติพงศ์ บุญหลง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงกฤตพร อนุรักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กชายกฤษฎา บุญปญญา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ ยอดจิต
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ จารึกธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ฤกษ์ดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงกานต์พิชชา ปยะรุ่งบัณฑิต
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา แจ่มปญญา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงกำไรทอง ขานะโล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กชายกิตติ กองทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กชายกิตติชัย ทนงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงกิตติญา ชาติสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กชายกิตตินันท์ บุษดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์โห
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกษกรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กชายกิติภูมิ ด้วงคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กชายก้องภพ สนทยา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงขวัญจิรา อนุมาตย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กชายคฑาวุธ สีสาลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กชายคณากร ขุขันธ์เขต
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงคีตภัทร วรรณทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงจตุพร สิงหัษฐิต
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ นวนคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กชายจักรพงศ์ อำชัยภูมิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ อ่างศิลป
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กชายจิรชัย พึมขุนทด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงจิรดาพร ทองคำวัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงจิรนันท์ กลมพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ อัศดร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงจิรัฐิพร ชาติดร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงจิราพร มูลเสนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กชายจิราวัฒน์ ละพรมมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงจุฑากานต์ ผิวทน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กิงก้าน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กชายจุติเทพ ตังพิทักษ์ไกร

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กชายจุลจักร จันทะแสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กชายฉัตรชัย เดชาติวงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กชายฉัตรมงคล บุญมาทน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กหญิงฉัตรมณี ทาราศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กชายชนะภัย กุลบุตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงชนัญชิดา กิงทะวงษ์

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงชนิษฐา แข็งฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กชายชยณัฐ จูมสิมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กชายชยุตม์ ศรีลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงชลธิชา ชอบมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงชลธิดา แดงดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงชลนิชา เพ็งธรรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กชายชลภัทร สันทวี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กชายชวนากร บุญประสิทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กชายชัยยุทธ ยาหมืนไว

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ สาวันดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สืบหล้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงชาคริยา อ้วนคำภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กชายชาญชัย สนทยา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กชายชินพัฒน์ คืนผล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ครองชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงชุดาภรณ์ คำอุดม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วันศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กชายฐากูร ปุณประวัติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงฐิตาภา จันทนา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กหญิงฐิติกาล เครือสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงฐิติมา สาธรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ บรรลุ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงฐิติวรดา บุญเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงฑิมพิกา สรรพสาร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กชายณภัทร ภูมิจงรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงณภาภัช เมียละเมตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สินงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงณรรฎฐกมล แก้วคำสอน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญช่วย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทามะณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กชายณัฏฐนิธิ อินทจร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงณัฐกฤตา ประมวล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กชายณัฐกานต์ สามิตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา วอนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สินไชย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ผิวอ่อน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กชายณัฐปภัสร์ แก่นทิพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กชายณัฐพัชร์ เทียบเปรียบ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงณัฐมล รุ่งเรือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงณัฐสุดา หอมคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงณิศรา พละศักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๐

เด็กชายดุลยวัต เบ้ามา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กชายตะวัน กันไชยชาติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กชายต้นตะวัน วาปโย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงถิรมนัส กล้าหาญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กชายทรงภพ สุภวงค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กชายทรรศนกร ตรองจิต

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กชายทินภัทร ขันพนม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กชายทินภัทร ศิริชนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กชายธนกฤษฎ์ โคตรชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กชายธนทัต สุขสวาท
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กชายธนบัตร วันศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กชายธนภัทร สุเพ็ญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กชายธนภู อินทร์โสภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กชายธนภูมิ ตองอบ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กชายธนภูมิ ศรเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ พระสว่าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ สุระชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงธนัชพร กิจไพบูลย์ชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กชายธนาวุฒิ แสนคุ้ม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กชายธนิน สุระชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงธนิษฐา จำปารัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กชายธนุพล ตัดพุดซา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กชายธนโชติ สายโท
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กชายธรณ์เทพ จันทร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๕ / ๕๙๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงธรัญญาณ์ สีดำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กชายธัชกร มณีวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงธันย์ชนก โคตรพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กชายธาดาพงศ์ มาลาศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กชายธีรภัทร ประสิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กชายธีรภัทร์ คำศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำหอม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กชายธีรินทร์ สราญรมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กชายนที คำศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ยุบลชิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงนพรัตน์ อุนชะสม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายนภดล คำอุดม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงนภัสนันท์ ศรีนุเคราะห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงนริตา ปานประชาติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กชายนวปฎล บุญนำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กชายนักรบ โตสินธพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กชายนัฐนรา สิงห์คง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กชายนัฐวุฒิ คุณมาศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กชายนัฐวุฒิ พลสอนดา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กชายนัฐวุฒิ เรืองเดช
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กชายนัทธพงศ์ จักสาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงนัทธมน สีคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงนันทวดี พิมาทัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กชายนันทวัฒน์ อุโมง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ แถบหอม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ พลพวง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงนิตยาพร เริงนิรันดร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กชายนิรวิทธ์ อุดด้วง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงนิศมา หินลาด
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงนิศากร วิลาศรัตนโยธิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงนุชนาฎ กองแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กชายบวรนันต์ ตะบองทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ ศรีวรรณะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงบุณยาพร นิคมรักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กชายปฏิพล เคนทองที
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กชายปฏิภาณ วิมาร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กหญิงปนัดดา สุพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กชายประกาศิต ไชยคุณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๓
เด็กชายประพันธ์พงษ์

จันทร์ประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กหญิงปรายฝน สาระวัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กหญิงปริณดา ประสงค์ทรัพย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงปริยากร หอมดวงศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กชายปรีดี ศรีโทน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงปทมาพร วงวารี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงปาณิสา จริยทวีสิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงปารัญญา อุปสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงปารีนา เติมบุญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงปยปราณ วงษ์แสวง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กชายปยเทพ ส่องศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงปนสุดา รอดคำทุย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงผกามาศ ภักเกลียง

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงพณิชา เรืองใจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงพรนภัส ทองประมูล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงพรนภัส วงษ์อนันต์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงพรพิชญา ชาลี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงพรลภัส รุ้งแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงพริกรรณ์ พรหมนิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิทธไชย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ อุโมง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงพัณณิตา คำมานพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงพัณณิตา โถตะบุตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กชายพันธวัฒน์ แก่นแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงพันธิตา จันทร์สว่าง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กชายพัสกร ประจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กชายพัสกร โคสา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กชายพิพัฒน์ อีสา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กชายพิริยากร จันทะรังศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กชายพิเชียร วงค์คำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กชายพูนทรัพย์ บุญมังมี

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงฟาติมา ดวงมาลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงภคพร ทองศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงภคพร สำลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กชายภควัต งาสุ้ย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กชายภพ อาสะไวย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ น้อยพลาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กชายภัทรพล สันทวี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี หงษ์ชืน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กชายภาณุ วงษ์ทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กชายภานุ เรียนพิมพ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ผาสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กชายภูมรินทร์ อำพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กชายภูริพัฒน์ แก้วมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กชายภูริภัทร ใหญ่ยิง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

แก้วคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กชายมงคลชัย กันไชยชาติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ กลมพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงมนสิชา ชมเดช
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กชายมนัส หงษ์คำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ พืนผา

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ เย็นจิตโสมนัส
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงรวินันท์ วรรณะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กชายรวิศวงษ์ จันทร์กระจ่าง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงรสรินทร์ สุวรรณะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กชายรัชชานนท์ บุญมาก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กชายรัชนาท ยงพัสกรกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงรัญชิตา วงใหญ่
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กชายรัฐนันท์ บัวทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ใสดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กชายรัตนชัย ซือตรงบูชา

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงรัติการ โพธิศรี

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงลภัสรดา กินรา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยมาตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พันธ์ห่อ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงวชิราลักษ์ จันทร์สมุด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงวณิดา เหล็กกล้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ จักขุพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กชายวรพัฒน์ คำศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กชายวรรณกร พรมสุวรรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กชายวรวุฒิ จันทร์เกษ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กชายวริทธิธร

์

บุญเชิญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กชายวัชรพงษ์ สาลีธี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กชายวัชรพล คุณา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายวัชระชัย ไชยพงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กชายวันวิเศษ ชนะปลอด
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงวิชญาดา สุจริตภักดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายวิชยุตม์ อุทชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กชายวิทวัส ทมไพร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงวิภวานี รวมจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ คำเหลือ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงวิมลสิริ ธำรงวิทยรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กชายวีรภัทร ศรีโพนทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญรินทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กชายวีรวัฒน์ อินธิเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงศยามล ดาวสุก
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กชายศราวุธ ทองผุย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทรกรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงศศิธร ดวงกระโทก
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงศศิธร อ่อนจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงศศิธร แสงโชติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงศศิประภา สาลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คมใส
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กชายศิวกร เพชรสุริยวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศิริมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ณูรักษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กชายสถิตย์ คำผง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงสมฤทัย นวนแย้ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กชายสรวิชญ์ วงค์บุดดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กชายสหรัฐ ใยคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงสิฏฐวลี ลายทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กชายสิทธิชัย คำมุงคุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กชายสิทธิโชค โพธิหลง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กชายสิทธิโชค ไมตรีแพน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงสิริกฤติยา ขึนผล

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงสิรินภา กุลแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กชายสุขสมบัติ บุดดาลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงสุชาวดี เทพรักษา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงสุฐิดา ศรีมาคำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงสุดาสิริ ศรีสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กหญิงสุนิตตา ไพศาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา นาพัว

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงสุพิชญา ปญญาวัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กหญิงสุภัสตรา ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กชายสุวัฒน์ บุญญาสุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงสุวิชญา ชินตะวัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปสสาสิงห์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ใจงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กชายหริรักษ์ ตรีแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กชายอชิรวัฒน์ ปดถา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กชายอดิรุจ หวานสูงเนิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กชายอธิพันธ์ ศรีสุรักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กชายอนันตชัย ชูสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กชายอนุชา กุลบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงอภิรดี ยงเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ ทองพูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พวงบุตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรหมศักดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กหญิงอรกัญญา สายแวว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงอรณิชา ภูแท่งแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กหญิงอรนันท์ ครองใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงอรสุภา จารนัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงอรุชา จันทร์ผ่อง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงอัครมณี จำปานาค
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กชายอัครวัฒน์ ช่างสลัก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงอังศุวีร์ กองทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กชายอัจฉริยะ ประทุมมา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงอัญญารัตน์ นามวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กชายอัมรินทร์ กิงทวยหาญ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กชายอัศนีย์ สารกอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กชายอัศวิน อินธิหาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กชายอาชัญ ยุทธพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงอาทิตญา ทวี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ชินวิวัฒนชัยกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา พันสาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กชายอานัติ กอน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงอารียา วันเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กชายอำนาจ เกตุดวง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงอินทิรา ภูมิแกดำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ สุขเต็มดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กชายอิสระ หงษ์สระแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงอุไรพร ดวงแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หล่อวินิจนันท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กชายเกรียงไกร ศรีดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงเกวลิน ดวงศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กชายเกียรติภูมิ พร้อมพรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงเจตปรียา สินลอย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กชายเจษฎา พรมลา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กชายเชิดพงศ์ ชินชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กชายเทพทัต ศรไชยญาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๔
เด็กหญิงเนตรนรินทร์

พนม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงเบญจมาศ เวชการ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา นามวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา
โตเรสบาบิโลเนีย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงเมธาวี พรมจารี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงเมธีญา มณีรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงเมวิสา พาแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กชายเสกสรร สักกุณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงเอมิกา ยืนยาว
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม เขตสกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กชายแทนไท คำเพราะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงแพรพันทอง จริยาวัฒนชัยกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงแพรวผกา ส่องศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงแพรวา บัวผัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงแพรสไบ เทาศิริ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงโชติกา พินธุรักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงโชติกา ศิริบูรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงโชติกา เวียนวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กชายไกรวิชญ์ โพนดวน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงไพลินแก้ว กลางประพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงกรองทอง บัวทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงกฤติมา เทียงทัศน์

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กชายกัณฐกะ ศรีสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงกัลยา มะเดือ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กชายกีระติ จันทร์สมุทร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงขวัญนภา มีสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กชายจิณาธาน เย็นแย้ม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กชายชาญชัย อินตะนัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ผิวบาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงทองแสง บริสุทธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ไชยยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กชายธนกร ทานะมัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงธนัชพร แดงดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ หรรษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ต้นสิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กชายธีรภัทร ชินวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กชายธีรภาพ อธิโคตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ อ่อนเสมอ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงนันทพร พิมพ์หล่อ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กชายนัยนิต ชมภิรมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงนิภาพร ลาประวัติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กชายปริวัฒน์ โปริสา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กชายปฐพี สุขชาติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กชายปฐมพงษ์ สายโส
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงประติภา คำเสนาะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงปยะดา ศิรินัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงผกายมาศ สารภาพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พิมพงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กชายพงศธร สุวรรณคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงพรธิดา สงค์พิมพ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงพรสินี ศรีราพร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงรวิวรรณ ปตตาฝาย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงรุ่งนภา กล้าหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สีลัดดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงวิรดา คำศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เก่งมนตรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กชายศักรินทร์ มะลิต้น
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กชายสมพงษ์ อินธิมาศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ไชยโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กชายสัตยา เกยมาศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงสิราวรรณ ฮว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงสุมณฑา อิมบุญสุ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กชายสุริเยนทร์ เกษแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ทานะมัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ไชยปญญา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ นาดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กชายอาชานัย บัวคำนิล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงอาร์ลีน ต้นสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงอุษณีย์ กุศล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กชายเพชรทองแท้ รัตนวัน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงแคทลีน แก้วมูล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กหญิงโสภา วรรณประภา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อินทร์สุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงพัชราภา บุตรศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงดาราวดี ศรศรี ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงอริสรา วงศ์ทองดี ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงสุกัลยา ดีเสมอ
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา พรมจาด
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงอมารัตน์ พรมประดิษฐ์ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงศักดินิกร

์

แก้วกันยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กชายวิศรุต สารทอง
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๓ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงรัตนา ยานีวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สีแก่
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงศศิประภา ยมพวงแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงวรัญญา นิลพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงปรารถนา ทองปน
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงจิตรลดา กันยาพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงวทานิยา พลพงษ์ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงนรินทร์ จันทร
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กชายวัชรพล จันทร์สอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กชายสรศักดิ

์

โอชา ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายธนากร หนองยาง
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กชายฑีปกรณ์ โททอง
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงพิมลตรา คำรัตน์
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กชายอำพล ไชยสีหา
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ การะเกต
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงภัชรา จันทรพูล ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงเบญญาภา ขันติวงค์
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงสุชานันท์ พรมสุข
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กชายวุฒิชัย นามรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กชายกิตติพันธ์ อาชาวิเศษ ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กชายวิศรุต สิทธินาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กชายธรภูมิ จ่าหล้า
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คำรัตน์
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงจรรยพร เพ็ชรดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงจิราพัชร ใจประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงชนาภา โคตรชัย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมะยาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงณีรนุช นางาม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงณีรวัลย์ จันทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายนราชัย สร้อยลอด
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายวันเฉลิม ขันปุ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงอรพรรณ สะเกษ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ สะเกษ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กชายเพชรโชติ จอมภู
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงจตุพร สมภัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กชายชาคริต สารภาพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กชายณัฐวัตร กะหลวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงดาราวดี คูณสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงดาราวลี คูณสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงนันทิชา บุญประดิษฐ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงนิพาดา สิมพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงปาลิตา ภูมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญปญญา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมวงษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงมัทนพร ศรีบุรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงรุ่งฤดี นามลักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กชายวรายุส ทะคำวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงสุวรา นางาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงหทัยชนก ศรีบุรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงอัจฉรา ครองยุทธ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กชายคฌานันท์ นาคแปน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญทา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงนันทิดา กันทวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กชายอภิภัฒน์ บุญสร้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กชายอิทธิพล ขันตรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงกัลยา เชือบัณฑิต

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงจิรภิญญา บัวลอย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กชายชัยรัตน์ พลศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กชายณัฐพล จันทสินธุ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กชายธนภัทร บริสุทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กชายธาวิน สาลีมี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กชายวีรภัทร ศรีสุราช
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงอุมาพร สิมมาทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กชายขนบพันธ์ ดีคำพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กชายจตุพร ลาธุลี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กชายชานน คำลุน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กชายณัฐนันท์ พลงาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงดวงหทัย นิสวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กชายทักษ์ดนัย คำฝอย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงธนาภา สุทธิสิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กชายธนายุต อักษร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงนิตยาพร พันงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงนิศา ด่านด้าว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงประภัสสร กำวัน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กชายปญญา สีดาแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กชายสุพล คำมาโฮม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โกศัลวัฒน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กชายสุรินยันต์ นินขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงอารยา ถนอมผล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กชายเสกสรรค์ ทำบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงแพรวา นาคำโฮม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายกฤษกร สาเสนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงปฏิณญา พลเยียม

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงภัทรภร แววดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงวิริดา เจริญทัศน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กชายศราวุฒิ โจมสติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กชายสรยุทธ คำสันกอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา สุขใจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรหมทา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงเมฆลา ตันโยธา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงจรรยมณฑน์ โจมสติ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กชายธนพัฒน์ วงตะลา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กชายธนาวุฒิ กุลมาศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กชายธนโชติ ไกรดวง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กชายพรศักดิ

์

ศรีบุรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงวรางคณา อุทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปทมะ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตรวจมรรคา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ตันโยธา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงขนิษฐา คูณชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงนันถภรณ์ ศรีบุรินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กชายภาณุสรณ์ จันทา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงรัศมี นามนิวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงวิชชุลดา บัวงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กชายวีรภาพ แพงคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กชายอดิศร ผิวทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กชายอภิรัตน์ มีกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กชายโอวิทย์ จามะรีย์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กชายฉัตรชัย พิกุลรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงชนิตรา ยศศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กชายทรนง ตำสารี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงศิรินภา นาโพธิตอง

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงอาทิติยา ตำสารี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ ละมูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กชายกวินภพ มากคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กชายกิตติกรณ์ ช่างทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงสา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงจันทร์ฒิมา ขันสัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กชายจิรสิน ดวงศรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กชายจิรายุ ละมูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กชายฉลองราช ผลศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กชายณัฐธีร์ ละมูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กชายนวพล จวงจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงวิรดา ดวงศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงศิริภัสสร ทองอ่อน
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงศุภนุช ลีโส
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงสาลิณี หงษ์ทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงอภิญญา ปดถา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กชายจักรพงศ์ ศุภกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงนรินทิพย์ อิสระภาพ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กชายศุภกฤต ทองอ่อน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กชายเลิศชาย เหมือนสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ละมูล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงกิติมา มงคลพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายคุณากร แก่แสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขทวี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กชายบวรภัค มังษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กชายพชรดนัย มงคลแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ สมแวง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงรุจิรา สายรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๗ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงอักษราภัค มนต์ทอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กชายนนทกร ผดุงสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงดาวเรือง เอือสาบาลย์

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงปนัดดา จินดาพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงพิชชากร ภูระยา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กชายภูริพัฒน์ เดิมพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กชายศรายุทธ ดาวใสย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงกนิษฐา เทียงธรรม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงจุฬพัฒน์ สารมะโน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงณีระมล อรุณเรือง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กชายพีรธัช แก้วบุญมาก
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กชายภูรินท์ วรรณ์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงวิภาพร จามะรีย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงอรัญญา ทาทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กหญิงเพชรินทร์ งามแสง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรัทธา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยนาทม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กชายณัฐพนณ์ ชาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงปนัดดา ไชยชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กหญิงปยธิดา อาการ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงพรทิพย์ จันทร์มนตรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงวิภา โทสวนจิต
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงสุภาวดี นามอนุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายอนุศักดิ

์

บุญนิธิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงขวัญหทัย ชาบุญเรือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงนุจนารถ อ่อนตาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงภาณุมาส จันทร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กชายวิวัฒชัย มะโนรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กชายวุฒิชัย ประชาราษฎร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีพูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงศุภจรรญา เชือทอง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กชายสรยุทธ ตุลยเสวี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ กินมาลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กชายกฤษฏิ

์

ศรีมรมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กชายกัณฑ์ประทีป ศรีปตเนตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รัตนิล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กชายธนพัฒน์ เจริญศิลป
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กชายพงศ์ภัค วงศ์ชาลี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงวรดา ชัยนนท์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กชายวายุ เอียมสืบนุ่ม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ละมูล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กชายอัมรินทร์ เนาวรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงกาญจนา สาระวัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา ผิวผัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กชายธีรพล สุวรรณรมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กชายธีรพัฒน์ พลนำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กชายนัทธพงศ์ จารัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงนุสรา วรรณประภา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สารพงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ ละมูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงลักขณา กาญจนพัฒน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงวรรณนภา ภาคพรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ สีสวาท
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงสกุณา อินตะนัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงสุนิชา พรหมจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีธรราษฎร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กชายเจษฎาคม ชอบพรมราช
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ สิทธิพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงกัลยาณี มะโนธรรม
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กชายคุณากร งามผ่อง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงฐิติภัตร์ พุทธาทาป
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กชายทศพล คุณชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงธิติยา คำบาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กชายพงศธร แสวงผล
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กชายภิรมย์ วงษ์นิล
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายเจษฎา พุฒศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงจิรนันธ์ บุญแสง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กชายณทชัย จิตรมัน

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กชายณภัทร ศรีสะอาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทึก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กชายปญญา ปญญาบุตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กชายปยพงษ์ สายทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กชายพงศธร จำปาทิพย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงศศิวิมล พรรณศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กชายสิทธินนท์ สุโกฐิ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กชายสิทธิพล สุโกฐิ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงสิริมณี บัวลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ภูมิลักษณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงสุภาดา สีเหลือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงสุภาพร แจ่มเจิง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

เพิมพูล

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กชายอดิศร แพงเพ็ชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงอริสรา ไชยะสังข์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กชายเชิดชัย จิตต์อ่อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงแพรวา หลอมทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กชายจักรภัทร ไชยเรียบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กชายชินกร บัวงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กชายชิษณุชา ดวงศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กชายดนุภพ บุตรธะนา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กชายภูรินทร์ จงจำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กชายชาญธิษณ์ พระสว่าง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กชายอดิเรก แจ่มเจิง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงญาณิศา กลินเกษร

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กชายทัตพงศ์ สายสมบัติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงทิพย์เกษร แก่นสาร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กชายธนันธร จันทะสี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กชายธวัชชัย นวลแย้ม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงปวีณา จันทร์โคตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงปานิตา กระแสงสี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงยุพาภรณ์ พงษ์ศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงรวิวรรณ กุลวิลัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กชายวงศกร แก้วกลม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กหญิงศิริพรธีรา จันทร์ดวงศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงสุธิดา เมืองสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๐ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๐

เด็กชายอินทัช กล่อนศรี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ก้านสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงกุลธิดา บุญญฤทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กุลวิลัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กชายฐิรวัฒน์ เกษรสร้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เมาลิชาติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงดรุณี ศรีหัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงตีรณา กุลวิลัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กชายธีรนันท์ ปนมิละ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กชายปยวัฒน์ บำรุงกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กชายพีรพัฒน์ กุลวิลัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กชายรพีภัทร ศรีษะนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กชายวีระภาพ กุลวิลัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงศรุตา ศรีหัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กชายสนธยา แก่นสาร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กชายสมบัติ คมศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงสุฑิตา ใจเครือ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กชายสุทธิราช เกษรสร้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงอโณทัย ไชยพิเดช
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รัชตะวรรณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กชายเอกรินทร์ เนตรศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงชุติมา วิสุมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงณิชานาฏ เรืองสัตย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กชายนิพนธ์ กาวัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กชายปฏิธาน แพงสกล
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงพิมพ์วิมล หอมจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงรัตน์ชฎาพร ชาภูธร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กชายวรวุฒิ เมณฑ์กูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงสิริวิมล สายธนู
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงสุนิตา พันธ์แตง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กชายคำหาญ จุลหอม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กชายนภันต์ จันไทย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงนภาพร ยุบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงรัตนาวดี เกิดมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กชายวุฒิชัย เมณฑ์กูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๑ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กชายศักดิพล

์

สนทยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงแก้วตา ผิวงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงไปรยา หอมสมบัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญประภาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงกมลชนก กลมพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เรืองวุฒิโรจน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงกวินธิดา หอมดวงศรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงกวิสรา เต็มดวง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บรรใดทอง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กชายกิตติธัช สีสันต์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กชายกิตติพล สยามล
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กชายกิตติโชค ไชยนิล
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงกุลชา เศรษฐมาตย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กชายก้องเกียรติ กิงโพธิ

่ ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงจิตรานุช สิมมาวัน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงจิราทิพย์ ผิวงาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงชนกวนัน ทองทิพย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงชลธิชา บุญหวาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงชัชนันท์ วงษ์สามารถ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงชาลิสา โพธิสิงห์

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงชุติมา สารพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงชุติรดา โพธิชัย
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กชายฐปนพร สลักคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงณัชชารีย์ คูณมี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงณัฎฐ์ภัทร์ ระยับศรี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กชายณัฐชนน บึงไกร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงณัฐฐิญา โพธิชัย

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพย์อามาตย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กชายณัฐดนัย วงค์เจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา มูลกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กชายณัฐพันธุ์ สีลาดเลา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงดลลญา พลนำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงทับทิมทอง ดวงแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงธนัชญา ไชยสัตย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กชายธรรมศาสตร์ ปูพบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คำศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงธันยากานต์ หิรัญพรอริยกุล
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงธารทิพย์ ดุจดา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ จักสาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กชายนพรัตน์ ผาอินดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กชายปกรณ์เกียรติ พืนผา

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงปนัดดา สิงห์ภิรมย์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงปรียา ยาเดย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงปลายฝน เนืองศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงปนมนัส ตังมัน

้ ่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กชายพัทธดลย์ สุนทรพินิจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงพาณิภัค โหมดเกษม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงพิชญา พจน์พาณิชพงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงพิชญา อนันต์สินชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงพิชญาภา ไชยปญหา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กชายพิภพกิตติ

์

สีสาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จันพะงา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงพิรยากร ทิพมาตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กชายพิริยพงษ์ ทองสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กชายภัทควัฒน์ อุดมสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงภัทธณดา แสงคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กชายภัทรภูมิ พวงบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ วงษเกษ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงรสนันท์ ศรีสังขาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กชายรัตนรักษ์ สุภสร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงวริศรา โกสุมภ์ศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงวิธิดา ประทุมมา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กชายสิรวิชญ์ พิสิฐแก้วภากร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงสิริยากร สอนพูด
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงสุชาดา ขุขันเขต
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กชายสุรวุธ วิรุณพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงสุรัสวดี ธรรมทาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ วรสา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงอธิชา อ่อมแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๓ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงอารีดา โสภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงเกตน์นภา พรมลาย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กชายเควิน

เวือร์ฟลิงส์ดอบเลอร์ ๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กชายเจษฎากรณ์ ศรีคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กชายเตชินท์ มาหา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กชายเนติภูมิ สะอาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงเรืองฟา ยมราช
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กชายเศรษฐวุฒิ มุขสมบัติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๓ เด็กหญิงแองเจล่า ศศิภา

บุญใสทิพย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กชายไพบูลย์ พละพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กชายกรกต แก้วกัณหา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงกฤติยาณี สายสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กชายคมศักดิ

์

อาจเดช
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กชายจิรภัทร สุขชาติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงชลธิชา บุญชาลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กชายชิตบุญ บุญชิต
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงญาณภัทร ผ่องราศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กชายญาณวรุตม์ กองแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กชายฐาปกรณ์ ยอดสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงฐิตาพร ปนทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กชายณภัทร ฐิติสมบูรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงณัฐพร ศรีบุรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กชายณัฐรวัฒน์ ทางาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงณิชาภัทร งามแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงณิชารีย์ โกระวิโยธิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กชายติณณภพ โสดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กชายต้นละกอ จำเริญไกร
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กชายทินภัทร วงษ์เศษ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กชายธนพงษ์ รำรวย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงธนพร ครุธทัสสะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงธนพร รังสิกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กชายธีธัญญ์ พลพวก
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กชายนราธิป จันดีบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงสุพพัตรา โอษฐงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายปรัชญา ไชยภักดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๔ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายปรีดิพงษ์ แก่นลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กชายปวริศ หงษ์สา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงปุญญิสา ตุยชัยภูมิ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงพรธิดา ประชัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กหญิงพัชราภา แววพุก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายพิทักษ์พร จูมสิมมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงฟารีดา นามสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงมนทกานต์ แก้วอินตา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กชายยศพัฒน์ วงค์ใหญ่
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงรุจิรดา ขจรเพชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงวชิราพร ศรกิจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กชายชัยภัทร สารีพวง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงวัลยา มาตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กชายศราวุฒิ เครือแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กชายศิณะ ชืนศรีวิโรจน์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงศุภารัตน์ จันทะศิลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงสิริยากร ผิวงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ขันธวัตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงสุตาภัทร คำศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงสุพิชญา พิมทะปะทัง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กชายสุริยัน จันทร์สิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงสุวรรณี ไกรเพชร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงสุวิชาดา มงคล
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินทพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กชายอธิชา ทะคำวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงอธิชา เกษมณี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงอรปรียา โสดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงอลิสา ระกำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กชายเจษฎา ชัยรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กชายเอกนรินทร์ เสมอใจ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กชายโชคชัย มนตรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คลธา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองคำผุย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงดวงนภา พิมพ์พัฒน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กชายธวัชชัย มาระสา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงปานระพี ปากหวาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีปตเนตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กชายรุ่งกิจรัฐ มรรคุวัฒพงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กชายวิทวัฒน์ อุดมพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขันพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงสุทธิดา เกษหงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงอรปรียา ดอกสะบา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงอินธิรา แสงฉวี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๓
เด็กชายอเล็กซานเดอร์

เซคเนอร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงเปรมชนัน เพียซ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กชายธีรยุทธ รังษี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กชายนัฐวิทย์ นาครินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กชายปฎิภาน สาระพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กชายปรเมศวร์ ศรีคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงปทมา รักสวนจิก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กชายวัชรพงศ์ จักรสนเทียะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงฮานิล มาฮามุด  ดีบาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงเพิมสุข

่

ธนะนู
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กชายพงศกร สุปน
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กชายพชรพล คืนผล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กชายพิสุทธิ

์

ภาคพรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กชายพีระดล ผาหนองหว้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายภานุพงษ์ บุญชม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงมนฑิตา วนาสุวดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กชายอัคนัย บุญไสย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กชายคณินจ์ แสนกือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ อินทร์ติยะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงภิญรดา กวินโชติธาดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กชายกฤติเดช สมนาค
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กชายก่อเกียรติ แก้วกาไล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงจิราพร ชูญาติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงชลดา พลือศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงญาณิศา สุขเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กชายณฤทธิ

์

โสวัน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงณัฐินันท์ บุญโสม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๖ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กชายธนกร โสมรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กชายธนันธร วงศ์ชา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กชายธนากร องอาจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงนวพร พรมมาสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๔
เด็กหญิงปริญญาภรณ์

บุญพอ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กชายพลวัฒน์ หงษ์คำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงพิชญา อรรคชัย
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กชายมารุต มีชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายยุทธนา บุญพอ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จันดวง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงวัลภา ทิพย์โพธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กชายศรายุทธ ทัดเทียม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ ใจเครือ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายสงกรานต์ ศรีเนตร
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงสินีรัตน์ ด้วงทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงสุพรรณี ศรีบุรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กชายสุพัฒน์ โสลุน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สายสมบัติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กชายอนุชา ทาระบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงอนุสรา ภูหมืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีเมือง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรหมพิลา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงอรยา สายลุน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงอรยา โทวาท
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงอริสรา เรืองจันทึก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กชายแสงอรุณ แจ่มเชือ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กชายฉันทวัฒน์ เวียงคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กชายฐิติกร คำศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แจ่มเชือ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงธันยพร บุญสอน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงธิติยา ชาภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงนิรมล เชือศร

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงปวรวรรณ บุตรวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กชายปญจพร พวงพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กชายปญญา เทียบสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงพัชราภา นรสิงห์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงพัชริดา กิงแก้ว

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กชายพันธกิจ บุญประดิษฐ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงพิจิตตรา เสนาภักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กชายภัทรพงศ์ มีชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิวัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ บ่อเงิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กชายวัชรวิชญ์ โถบำรุง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กชายศุภสัณห์ รัตนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงสุจิตราพร โปริสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กชายอาณัติ รักษ์ขุขันท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงเกวลิน หงษ์คำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กชายไกรสวัสดิ

์

บุญประดิษฐ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีเนตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กชายจักษณา องอาจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กชายจิรณัฐ อามาตรเสนา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เสนาภักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กชายฐิติกร ศรีเนตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ปาวร้อง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงภัทรธิดา อิมบุญสุข

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญเลิศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงมัลฑริกา เชือทอง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงวรนุช วงษาบุตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กชายสิทธิชัย วรรณประภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปทมะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กชายอนุวัต คำศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กชายคุณภัทร ขาวสลับ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กชายดัสกร ศิริจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กชายธิติพันธุ์ โสลุน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กชายปรมัตถ์ พิลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กชายสิทธิชัย บัวงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กชายอภิชัย เชือสร

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวกอ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ ภูหมืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กชายธนัญ พันชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กชายฤกษ์ชัย พืนสวรรค์

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กชายอนันต์ บุญพอ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงอาสยา ขุนโทนิล
๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กชายเชิดธวัช บุญสร้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงชฎาภรณ์ คำแดง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กชายณัฐพร สมผิว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงดารารัตน์ สอนบาล
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กชายปกรณ์ สุจริตภักดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงพรกนก กลอนศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงมณฑิตา คำแพงจีน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงรุ้งฟา ลิลัน
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์ไชย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กชายอดิเรก อิมเปรม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กชายอภิชัย โคตรวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กชายกรวิชญ์ บุญเพิม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กชายจตุรพัฒน์ กันยา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงชนิษฐา คำเหลือ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงชลธิชา กลมพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กชายชาติชาย ยอดจงรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงณัฐนรี นวลแย้ม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กชายธนวันต์ ศิริชนะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กชายธนากร ไกรสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงนันทนา ไกรสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ดอกเกษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กชายภควัต พุ่มทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กชายวรชิต เถาว์บุญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กชายวรายุทธ สิมมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงวรีรัตน์ ตุ้ยเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กชายศิวัฒน์ วันโท
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กชายสมพงษ์ ศรีผ่อง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงสุนันทา สุพรมอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ กายะชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงอุมาลี อะสิพงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กชายจารุกิตติ

์

ทองบาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กชายชิณวัตร์ ดอกเกษ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงญาณี อารีย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดา คงราษี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โจมสติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กชายธวัชชัย กุลสอนนาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงพรสุดา กาใสย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กชายพิจักษณ์ พงค์นาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงรัตดาวัลย์ ปราบภัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กชายวุฒิชัย วงษ์สีดา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงศศินิภา สีนวน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ราชวันดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กชายศุภกิต ทองแดง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กชายสมพงษ์ นวนคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงสุระพา วงษ์ใหญ่
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กชายสุริยา โพธิสุวรรณ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ยอมพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กชายอนุสรณ์ นวลแย้ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงอรวรรณ พุทธเสน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กหญิงอริศรา อ่อนนาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงอัญญาดา สุริพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กหญิงอุสุมา พละศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กชายเจษฎา ศรีพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กชายเอกธนา คุณสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาญนอก
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กชายกิตติชัย สิทธิพรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงจิดาภา ชิตอักษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงฐิติภา ยอดสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงณภัทร นิวาท
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กชายดุลยุตม์ วงค์วรรณา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

ยงสกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กชายนพดล โปร่งกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายปรีชา จันทร์ดี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กชายปรีดากร บุญเย็น
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กชายปรเมศวร์ ธรรมสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงปทมพร ก้านเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๐ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีลาวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กชายภูมินทร์ แก้วแก่น
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กชายมรรคสันต์ วันศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กชายศรัณยู บัวงาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กชายศรายุธ ภักพวง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงศิริพร สุ่มกลัน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายศุภกร บุญเย็น
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กชายสายนำ แก่นแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงอรนุช ยอดสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายเอกชัย ศรีวัย
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงสุภานัน ภาสดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงชลธิชา บุญเหลือ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดบ้านนำเย็น  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กชายธนกร เตียบไชย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดบ้านนำเย็น  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กชายวัชรพล ธงพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
วัดบ้านนำเย็น  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงอนามิกา ศิริวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดบ้านนำเย็น  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กชายอภิชาติ เรืองคำ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดบ้านนำเย็น  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงเกตสุนี พลศักดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
วัดบ้านนำเย็น  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กชายบูรพา นิโรรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงปาฑิตา บัวแย้ม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองคำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงวรรณวิไล ศรีสวย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กชายวีรภัทร ศิริเนาว์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภักพวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงอัญญาณี วรรณทุมมา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงเกศราภรณ์ มณีรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงโชติกา หงษ์สุวรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงศรัญญา อ่วมอิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ จินาวัลย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กชายประพัฒพงษ์ ยุพา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กชายพรรษา ปสสาสุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงอรวรรยา ชัยสอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กชายเทียนชัย พันธ์ท้าว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กชายวรชัย บัวพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงขวัญจิรา สลับศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายคุณานนต์ หนสาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงญาณิศา ศรีใส
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นะรืนรัมย์

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์ขุนทศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กชายทักษพร จิตรแสวง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กชายธีรเดช สักกุณี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กหญิงบัณฑิตา สายไชยสาน
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงพรลภัส พิมสาลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงพิมพ์สุดา แก้วคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงวรรณนิสา ชินนอก

้

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ วงษ์ใหญ่
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ไชยสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กชายอธิวัฒน์ จันทร์แจ้ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงเมขลา กันนอก
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กชายเอกพล ไชยสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงแพ็ทรินทร์ หาญพังงู
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงบัณฑิตา รุ่งแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กชายภานุ หวลคนึง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กชายเอกกวี สุดสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กชายเอกพล หล้าโท
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กชายคิมหันต์ อุ่นจิตร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงวัชรียา เนียมจิตร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ วงศ์ใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงกาญจน์ติมา วงค์คำชิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงชนม์นิภา น้อยสนธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงปวีดา จำปาแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงอรัญญา วัฒราช
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กชายกรกิติ แก้วประเสริฐ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กชายก้องภพ เต่าทอง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ มีศรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงประภัสสร ชายขาว
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กชายปญญวัฒน์ สีเยาะ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กชายพงศกร โพธิขาว

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงพิมลพรรณ สมเพราะ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงภัณฑิรา ใจภักดี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กชายรชตภัทร ดวงเพ็ง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๒ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กชายศักดา มีศรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กชายอัครพล ผลประเสริฐ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กชายกันตภูมิ วัฒนวิพัฒน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กชายณัฐพล อัครวงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กชายธนโชติ สิงห์แจ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายธีรพงศ์ ดิษฐประสพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กชายนพนัฐ จันทรง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กชายยศกร วงษ์ศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงสุชานันท์ บัวงาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงสุนิษา กลมวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กชายชลธาร มีบริบูรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สิมมาทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีรักษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กชายพิทวัส วงศ์อ่อง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พรมคุณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีนวล
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กชายณัฐวิศิษย์ ศรศรี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กชายวัชระ จุลทัศน์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุระสร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงสุชญา โสดาจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงสุชานาถ เขตคีรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กชายกิตติพันธ์ อุดมพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงกุลพิมพ์ สารแสง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงจันทกานต์ พึงแสงสุวรรณ

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงจิรัศยา ดำหนา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงชณากาณ มีศรี
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงณภัทร แก้วคำชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ บัวหลาย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายพิทวัส ทองยิม

้

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายพีรณัฐ ศรีน้อย
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กชายพีระศักดิ

์

สีชมภู
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงรัชญา พิลาคง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายวีรกิจ สายสมร
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กชายศรัณยพงศ์ ขจรเพชร
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงศศินิภา บุตดาวงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายศักดา จุลทัศน์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงอนันตญาดา มูลแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายอภินันท์ กันวิเศษ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายกฤษดา บุญมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กชายชุติพนธ์ กันยาพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กชายณัฐพร พิชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายปรัญชัย ธิดาแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายศุภกร วรรณประดิษฐ
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดาลากรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ดาลากรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กชายกิตตินันท์ สุขเกษม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญรักษา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงปาลินี มุละชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กชายศิริวัฒน์ สระสาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงไพรี พรมเคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงกาญจนา ทีฆะนาม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงจันทราทิพย์ มูลแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทมาศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กชายณัฐพล ไพคำนาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กชายณัฐภูมิ นันทะบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กชายดนัย แจ่มเชือ

้

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กชายธนพงษ์ ศรีบุญเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กชายธีรชัย เพียกำ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กชายธีรพัฒน์ พันธ์ศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงปภัสสร เชตะวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงปาลิตา พูลทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงพรทิพย์ แพงศรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กชายพีรกานต์ บุญเพ็ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ผาริโน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กชายพีระพัฒน์ สีจันทร์สอน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายภาณุ ประเสริฐพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กชายมงคล จุลทัศน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงมัทนาวดี เสนาะศัพท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงวรัทยา บุญไฮ้
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กชายวันชัย หัตวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายวายุ ด้วงทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายวิทวัส บุญธรรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กชายวีรกร บุญตะนัย
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กชายศุภกร มอมไทรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ งามผล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงอนุธิดา พงษ์เกษม
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กชายอภิวัฒน์ หวังกำกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กชายอานัติ วันทนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงอารียา งามสนิท
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นามะโล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๐

นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ
๐๓/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๑

นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล
๒๒/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงกณิษามณี กลีบจำปา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กชายกรวิชญ์ บุญเชิญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กชายกรวิชญ์ อนุสินธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ พันวิลัย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงญาสุมินทร์ พันวิลัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธ์วิไล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมภักดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กชายนฤสรณ์ กันพล
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงนันธิดา สอนโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงปนัดดา หมันชัย

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงพรนภัส บุญประวัติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงพิชญธิดา วันพุฒ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงพิมพิศา พงษ์เกษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กชายศุภพล บัวศรี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กชายอติชาติ ธาตุทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงอัญญานี ศรีรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กชายเฉลิมชัย บัวหอม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กชายกฤษณะ พละศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงปนัดดา สีสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เสนาฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กหญิงศศิประภา ชาติเชือ

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงนันทิยา ขืมจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กชายสิทธินนท์ ลีลาศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงอรนิศา อินทรศร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงนันทิชา ภูผายาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงพัชรี กันทะวงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงยิญฐา

่

เขียววิลัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กชายจตุรวิทย์ กาวัน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กชายชญานนท์ ตีเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

หงษ์ศิลา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงนภัสรา พันวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงนวิยา บุญรักษา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กชายบัญชา หงษ์บุญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กชายพลมนัส ทะนู
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ สุภาพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ชมภู
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงศราภรณ์ สิงห์ขร
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สะดำป
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กชายกัมปนาถ ไชยโคตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงจีรนันท์ สร้อยศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เทียนอ่อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ทารมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงนัฐฐา จันทร์เขียว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กชายสราวุธ มังคะละ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กชายสุทธิภัทร วงเวียน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กชายณัฐพล แก่นจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กชายธันอินทร์ สุขใส
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กชายนครินทร์ แก้วลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมภู
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กชายพีระพัฒน์ พะกะทำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงวิยดา ตีเงิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา ไชยโคตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุภาพงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ประเสริฐสิทธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กชายคณาวุฒิ เติมจันทึก
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงจิราพรรณ เทพยุพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กชายดำรงศักดิ

์

พุ่มชะบา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กชายนันทพงศ์ วงษ์ใหญ่
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงปณิดา พายุพัด
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงพรตะวัน ผิวงาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กชายพรเทพ จันทร์ครบ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงวรัญญา มีกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงศศิวิมล ยอดจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงศิริมล โพธิพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กชายอนุชา เกตวงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กชายอนุรักษ์ ฉายสุริยะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงอลิสา ธรรมจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงอาริยาดา บุตรอุดม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ ตีเงิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สะดำป
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กชายชินวัตร อินทะชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อิมเต็ม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กชายธดากรณ์ จุลอุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายรุ่งรวี จันทร์ทอน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กชายวันชัย ดวงดาว
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายสุระชาติ บุตรอุดม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กชายอัศราวุฒิ เพ็ชรดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงกนกภรณ์ ดาวใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กชายกฤตนัย จามะรีย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงกัณญาเนตร เกษจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กชายคฑาวุธ บุตรดา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กชายคมสัน ลิพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กชายจักรธร ยีสุ่น

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงจิรัชญา ศรวิชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

ใยเม้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงชลธิชา สมาศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กชายชินวัฒน์ จามะรีย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายชุติพล จันทร์นาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงณัฏฐพร สาธรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ขันตี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กชายทักษิณา จันทร์ทัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กชายธนพล ใจหาญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กชายธนาพร บุญวอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กชายธวัชชัย เสนไสย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กชายธีรพงษ์ พิมาทัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กชายนัทธพงศ์ สุจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กชายนัทธพงษ์ คำจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงนันทิดา นมัสไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กชายบรรพจน์ แก้วกันหา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กชายปกรณ์เกียรติ สีนอคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงปภัสสิริย์ วงษ์จันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กชายประดิษฐ สาธรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงปริณรัตน์ มวลพรหม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงปวีณา เกษจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงปยดา อุ่นท้าว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กชายพงษ์เสถียร คณะนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กชายพรภวิษย์ โพธิสาร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กชายพิจักษณ์ มักสันต์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กชายพิริยกร โภคพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายภานุ วรภาพ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กชายยสินทร แปนท้วม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กชายรัตพล ครองชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กชายรุ่งวิกรัย ขึนผล

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงวรรณิศา ครองชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงวิชชุดา ชนะภัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงวิภาดา ครองชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กชายวีระพล สาธรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงศศิประภา ตาระพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงศิรินุช มีแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงสิรินทรา อารีย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงอนงค์พร สุชาติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ทิพเวช
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ จามะรีย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กชายอเนชา สาเกษ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงเจน ศรีษะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงเปรมวดี จามะรีย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กชายโสภณวิชญ์ มวลพรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กชายไกรวิชญ์ โพธิชัย

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงกรกต อุ่นคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กชายกฤติพงษ์ จิตจันทึก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กชายกฤษฎา เสาร์แพง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กชายกฤษฎา โคสี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กชายกิตติคุณ สาธรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กชายกิตติชัย พิมพ์สาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กชายกิตติธัช จันทร์อบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กชายคฑาวุฒิ ยีสุ่น

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กชายจักรภัทร มังวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กชายจักรภัทร ยีสุ่น

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กชายจารุวัฒน์ ชมภู
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงณัฐชา ลิลาชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ลิพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กมลเลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ ลายคราม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กชายธีรพงษ์ อิมอ้วน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงนรีกานต์ ใจสว่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงนันทิกานต์ ครองชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงนิติภรณ์ พิทักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กชายบูรพา จามะรีย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงประกายสิริ ดวงแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กชายประสิทธิ

์

ขานทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงปยมาศ บุญแย้ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงยุพาพร ใจหาญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กชายวินัย ทำบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงวิรัญญา วาไชยะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ วาไชย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

นางวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริชนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิทอง

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงสุธาริดา อุทา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กหญิงอธิชา จามะรีย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กชายอนุวรรตน์ พะวา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กชายอมรเทพ ขันพนม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงอริษา ศิริชนะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงเกษดา สิทธิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงโสภา ชาภูวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กชายนพรัตน์ ทองศรี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงนริษา คำภาปด
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กชายพงศธร บุญเสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กชายพชร ใจหาญ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กชายพัชรพล ปญญาคม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กชายพีรภัทร มุขภักดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กชายอฐิติพันธุ์ โภชน์หอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กชายไชยวัฒน์ ดาวใส
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงณัฐกมล ทองแข็ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กชายนพดล เสือยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงปนัดดา คำดำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงปนมณี จันทร์พรม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กชายสมพงษ์ นาใจเย็น
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงอาภัชรา ตาระพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โตพ่วง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงภัทรธิดา พิทักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ สมแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงกฤติญดา จันทร์ทาทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร คัญไทร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงกัญยาณี สาลี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงกิตตินันท์ คำภาชีพ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กชายก้องภพ ผิวอ่อน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กชายขัตติย โสดก
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงจันทกานติ

์

รองเมือง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงจิดาภา สุขโรจนภูวดล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กชายจีรวัฒน์ บุญโสภณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงชฎารัตน์ อินทะชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงชยุดา คงทรัพย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กชายชวลิต ปุณประวัติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงชาลินี ทองศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงญาตาวี เทียนสว่าง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พวงเพ็ชร
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กชายฐิติวัฒน์ หมิงแก้ว

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กชายฐิติวัสส์ แซ่ซือ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายณธกร วิชัยกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงธนัชชา ลิลัน
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงธันยาภา อารีย์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงนิชาภา นามวิชา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา บู่สุวรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กชายบุญชัย บุญชิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กชายบูรณ์พิภพ ตรีเหรา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงประวีณา หมายเขา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงปานไพลิน ดวงแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงปาลินี ทัดเทียม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กชายปยวัฒน์ งอมสงัด
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงพันทวี พิมาทัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงพินีต์วัลย์ ติยะโคตร
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำแก้ว
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กชายภัทรพงษ์ อินใส
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงภัทรศยา บัวทอง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กหญิงภัสราภรณ์ กายแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กหญิงมณฑิตา คำโสภา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กชายมลฑล สุระชาติ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กชายรุ่งอนันต์ จันทัย
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงวรรณรดา ชมภู
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กชายวรวิช ลครมูล
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงวัชราพร ฤทธิเดช
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงวิชยา สาริกา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กชายวิรชัช บุญยะมณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงวิลาศินี บุญชาติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กชายวีรยุทธ รังษี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กชายศิริมงคล ปะคอนี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กลัดหงิม
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงศุภกานต์ พืนพรม

้

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงศุภิสรา พะวา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กชายสิริโชติ คำพุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงสุชาดา สังสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๑ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา อินทร์ตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กชายอติวัณณ์ โนนสังข์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงอนงค์นาถ ทองอ่อน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กชายอภิชิตชัย แก่แสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงอรณิชา ถนอม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กชายอานนท์ สุขนาแซง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ติยะโคตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กชายเตชินท์ อินทรีย์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ช้างเขียว
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กชายเมธานันท์ พงษากลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงกรกนก พูลมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กชายกันต์ธร กงล้อม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กชายชยากร อุทธาธรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กชายชลนที พิมพ์ทราย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงณิชากร บุตรธรรมมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กชายทัตดนัย ปาทาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กชายบารอกัตชา ปาทาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงปนัดดา ศรีษะนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงปญฐวดี วรรณเวช
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กชายวรวิช ทองแม้น
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงศศิกาญน์ พลศักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กชายสราวุฒ ประเสริฐศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กชายอภิชาติ ตีเงิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงอุมากร ประจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงแพรวา กันนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กชายกฤตเมธ บัวจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ นุ่มน้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กชายกรีฑา ลาภยิง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงกวินทรา ดอกพอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ ดอกพอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กชายกันต์ดนัย ดวงศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงกาญจนา ศรีลาชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงกุลธิดา สมหวัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงขวัญชนก ศรีมาศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กชายคมกฤช พลแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงคริสมาสต์ สมุทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงจันทกานต์ นวลแสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กชายจินตภัทร บุญจูง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กหญิงชฎาพร โคตรอาสา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กหญิงชนัญธิดา จีนนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กชายชานนท์ งามชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงฐิติพร สารบุญเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงณัฏฐกมล ชำนาญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงณัฐชา สีดำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กชายณัฐดนัย วงษ์ปลัง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงณัฐธิดา คงชำนาญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มพวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สถานพงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงณิชาพัชร์ อุดมศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กชายดนัยวัฒน์ นามวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

อายุวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงทัศนีย์ เครือพยัคฆ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กชายธนพล เต็งเรียะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงธัญชนิต กำเกวียน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กชายธีระเทพ มัครมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กชายนพพล สัมพุทธานนท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงนิรมล ภูเขียว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงบัณฑิตา คณารุจินานนท์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พงศ์ประเสริฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงบุษกร บุตรประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กชายปรมินทร์ เรือนรส
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กชายปรเมศร์ บุญกู่
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงปลายฝน อุดมผล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงปทมวดี สนิท
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงปารวี จันทสาร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๑
เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ สิมงาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กชายพรเทพ พันธ์ศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กชายพลาธิป บุญเลิศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กชายพศวัต ตอนศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กชายพัชรพล พิมูลชาติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงพัชราภา ไทยสุริโย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กหญิงพัฒน์ชญา ดวงพิมพ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงพิชญาภา สารทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กชายพิรุณฤทธิ

์

เจริญสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ สงเคราะห์ภักดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงภัคจิรา คำภาย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ พานิช
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ พันธุ์จันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงมณฑิตา ธรรมพร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงมิณฑิรา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กชายยูโร งอนจำปา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงรักษิกา เกตวงษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงรุ่งนภา เอกศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แพงมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กชายวชิรากรณ์ กลางมีสี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กชายวชิราวุธ ทองบาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กชายวรกิต ไชยโพธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงวรรณภา แสนเสนาะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์ขันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ทิพบำรุง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงวิรัญชนา อุดร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่ตัง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กชายวีระภัทร พันธุเปน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กชายศราวุฒิ ศรศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงศศิกานต์ นามโคตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กชายสมทวี พรมลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กชายสิทธิพล รุ่งแสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงสุทธิดา บุญก้อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กชายสุรโชติ ดวงสิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงสุวรรณา ภาคพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กชายอภิชาติ ซอสูงเนิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กชายอภิชาติ อินธิเดช
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กชายอภิรักษ์ อินทนนท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กชายอรรถกร จันทร์เพ็ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงอรวรรณ ตองเนตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงอรัญญา วงศ์ภิรมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กชายอัษฎางค์ แสงสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงอัสรีนา โสระชาติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กชายเกรียงไกร สะเดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กชายเจษฎา สุ่มมาตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พิมานรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ละอองทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กชายชาญณรงค์ บุญขาว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กชายชาญวิทย์ พันธ์แก่น
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงญาณิศา เจริญรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์ ระหาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กชายณัฐพล วันงาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กชายณัฐพล แก้วตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงณัฐริกา ลอสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ การะเกษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงถิติมา ทองมี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงทิพย์วลี อุดร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ กลางเหลือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กชายธนากร ทองอ้ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ยามใสย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเพ็ชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

จอมประโคน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงธีราพร วงษ์นรินทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงนัสทิกามาศ องอาจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กชายนาโอะยูกิ ชาวพิมาย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงนุชนาฎ แก่นเกษ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงนำฝน เบิกบาล
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงบังอร ปรารบ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ ดอกบัว
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ พิมพระ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงประทุมพร พูลผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กหญิงปราณี ปรารบ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กชายปาณุวัฒน์ แซ่เตียว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงพรนภา สง่าพันธุ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงพัชรพร จรัสรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ กินลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กหญิงพัชริยา คำขาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงพิชญาภา สมาธิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงพิชากรณ์ อัมภรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กชายพุฒิชัย วงค์วิวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงภัทชราภา ยอดสูงสุด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ใยยอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กชายภาสกร คำไพ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงมณีเนตร อุตมะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงมาเรียม พาโฮ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กชายรังสรรค์ ขันธะรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กชายรัตนพล จันแสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงรัตนาพร ดอกพอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กชายวรวุฒิ บุญขาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงวิจิตรา จินดาวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ ประสูตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงศิริวรรณ อาจภักดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงสิริกร คงไทยสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กชายสุทธิชัย ปลงใจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา วันทีหนึง

่ ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงสุนันทา พันจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงสุนิษา ศิลปชัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กชายสุภกิจ อ่อนคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงสุภาดา ขวัญเมือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงสุภาดา บูรพา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กชายสุวันนา สุทารส
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กชายอดิศร สอนคำปน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กชายอนุชา โคณบาล
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ โคนาบาล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญสูง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กชายอมรเทพ เสาะโชค
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงอริสา สมร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กหญิงอัญชนก จันทะเจียง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงอาลิตา ลานตวน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กชายเกริกเกียรติ ศรีมาศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงเนตรนภา สุระชาติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กชายโยธิน ทองแพรว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายขุนพล ไชยโคตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กชายคมสันต์ บุญจูง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กชายครรชิตพล โต๊ะสาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กชายณัฐพล อินธนู
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กชายธณัชชนม์ ตองอบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กชายธนาวุฒิ แสงวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กชายปฐมภพ พิมพระ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงฝงฝน สังขะโห
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กชายภูมิพิลักษณ์ เผือแผ่

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กชายมินธดา โพธิบา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงลินีนาฏ ใจมนต์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงวรรณรัตน์ พงษ์วิเศษ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๕

นางสาววารี แก้วนรินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงวิมลมณี แสนจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กชายสมชาย ประคอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กชายสุธา สิงหะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กชายสุภศิน บุญเหลือม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงสุภาวลัย บานชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กชายอภิวัชร์ สมหวัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงเกษมะณีย์ นวลคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เผือแผ่

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงชฎาภรณ์ อสิพงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

สุดใจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๖

นางสาวธัญนันท์ ถาพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงนภาภรณ์ อสิพงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กชายปญญา วงค์คำผุย
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กชายภัทราวุธ สุดดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๐

นางสาวมยุรา ในทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงรชดา อุดร
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๒

นายวรวุฒิ พงษ์วัน
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงสุวิมล เกตุทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

เทพทัพทิม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กชายอนุชา สนทยา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๖

นายเอกรัตน์ สมคณะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๗

นางสาวขนิษฐา อินทร์ทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๘

นายธนากร ศรัทธาธรรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๙

นางสาวพิราวรรณ เพชรแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๐

นายรัชตะ คำพิชิต
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๑

นางสาวรัชนีกร วงค์เพ็ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๒

นายรัตนา เวชกามา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๓

นายวัชรพล หลุ่ยจิว

๋

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๔

นางสาวศิริลักษณ์ เข็มโคตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๕

นายเกียรติศักดิ

์

ปรืองาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๖

นางสาวแสงเทียน บุญมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๗

นายตะวัน พงษ์ประเสริฐ
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๘

นายนพรัตน์ ริวกลาง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๙

นางสาวปทมาภรณ์ บุญเกือ

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๐

นายพีระพล ไชยนรา
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๑

นางสาวรัชดาภรณ์ ปรึกษาดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๒

นายวาทิต อินทนนท์
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๓

นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสันต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๔

นายสุทธิพงษ์ ทันใจแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๕

นางสาวอรอนงค์ คำศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๖

นางสาวชุลีกรณ์ ดีชัยรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๗

นางสาวนิภา เรือนรส
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๘

นายรัชชานนท์ นามสมุทรานุกูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงกนกพร สุทธสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กชายกฤษณะ วงค์ภักดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงกานต์ติมา อินทศรื
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงจิฬาภรณ์ สอนศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กชายณัฐพล เกยแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เครือแสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงณิชา โพธิพุ่ม

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กชายธนดล เกษหอม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กชายธนโชติ สุมาลี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กชายนที วงษ์อ่อน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงนัฐกานต์ ทองคำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงผกามาศ ใจ๋สวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กชายพงศกร วงค์สะเกษ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กชายศักดาพงษ์ หุยวัน
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงอภิญญา ศรีเพชร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงอรจิรา คานทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ พงษ์วิเศษ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กชายปฐมพงศ์ รมไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงปาณิตา ศรีลาชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กชายพชรพล อินทสอน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงพินิษา ต๊ะบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กชายวรพต หอมอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงวรรณิภา จันทกรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงวรัญญา ประเสริฐสังข์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กชายวรายุทธ กาดกอเสริม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กชายวัฒนา ไชยสังข์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กชายสุรกฤษฎ์ ศรีลาชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สุมาลี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กชายฉัตรมงคล แซ่อัง

๊

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กชายธีรเทพ หุยวัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กชายพันธการต์ ภูเขียว
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงพิมพ์พา พลคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กชายพีระพงศ์ เครือแสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา วิเศษพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงเพชรรัชต์ โนนกอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ธรรมะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงนัดดาวัลย์ ศรีมาศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กชายภัทรพล นวลงาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงวิราพา สิบปา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงวิไลรัตน์ สุมนทา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทาทิพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กชายสุวรรณา อุ่นแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คล้ายทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชา สุระกิจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กชายคมกริช อาจภักดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กชายจิรชัย เพียงประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ สุวรรณกล่อม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงชิดชนก วงศ์เครือสอน
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กชายทัญญา ใจหวัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กชายธวัฒชัย ศรีมงคล
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ภูลังกา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงปนมณี โคตรภูมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ รมไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงรัตติกาล สมทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงวรนุช แก้วยงกฎ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กชายวัฒนา ไชยนะรา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ นะเรนสด
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงดรุณี โสพิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงปนัดดา พิมมาศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กชายกีรติ พลภักดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กชายฉัตรมงคล พวงอินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงวรรวิสา แสนยศ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงสิรินธร จันทร์อินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงสุรภา ศรีแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงอริยา ทองมนต์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ คล้ายทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงปาณิศา พลคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงพรพิมล พวงอินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงพัฒนภาพร ทองดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประดิษฐ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กชายวิรัตน์ ประดิษฐ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงอภิญญา มูลเหล็ก

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงอภิรดี หอมอ่อน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กชายอุทัย อภัยศิลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กชายกฤตเมธ ไชยดำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ มูลจิตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สุดยอด
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายนันทวัช ขันทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พวงอินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงปฐมาวดี ธงเพ็ชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงพิศดาร อำพันสกุณีย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงมัชฌิมา พลนำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ งัดสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กชายกฤตยชญ์ รุ่งแสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงจณิสตา ทิบำรุง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงจิลัดดา สุวรรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงฉัตรสุดา ตองอบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงชฎาภรณ์ เฮ่าน้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายณัฐิวุฒิ ทองศรีเมือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กชายทรัพย์ทวี แก้วกิตติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กชายธีระวัฒน์ เรือนรส

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กชายนคร ธงบัวชาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงปพิชญา สีเทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงปริญญา ผาพิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กชายปยะวัตน์ แก้วรักษา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงพิมพ์วิมล เจนประโคน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงวรกาญจน์ ตรีรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กชายวีระชัย พึงเจริญ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กชายวีระพงษ์ วันไสย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงศศิกานต์ เรืองโต
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงศุดารัตน์ พุ่มพวง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กชายสุรชัย ภาคพรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงอัญญมณี สาลัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กชายอิทธิชัย มัชฌิมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงอาริษา ไชยมาศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กชายทิชานนท์ สำรวย
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กชายอดิสร ตองอบ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กชายนัฐวัฒน์ โคตะบิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงรุ้งฟา นนตะพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงอินทิรา ดอกบัว
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กชายเจษฎา ขันบุญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตองอบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงจามจุรี ทองเกิด
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ตองอบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงดารารัตน์ เรือนรส
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญจูง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงนิพาดา บุญจูง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงพริดา ดอกบัว
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงสุทธิดา พิมแต้ม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงสุวาสนา สารพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กชายอขะเดช นนทะพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงอทิตติยา ทิบำรุง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๒

นางสาวกัญญา ตรีรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงจรรยา ปลืมหอม

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กชายจิรายุส อุททาพงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงชนิสรา บรรณชาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงพัณณิตา พิมพ์แต้ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงมาริษา นนตะพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา วงศ์จันทา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงสุภัทรตรา ส่งกลิน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงโสภิตา บุญจูง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กหญิงกุลนัดดา อาจนรา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กชายคำภีร์ พรมมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ พลลี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงชลธิชา มันจิต

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงณัฐวิภา อินขำวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กชายทิวัตถ์ จิลบุตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงธัญญรักษณ์ ศรีพิพัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กชายปรัชญา พันธะมุย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กชายพิพรรธ จันทร์ดารา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กชายภานุพงศ์ ผลนา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กชายรัฐภาคย์ อุ่มคำ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงวารุณี โยศิริ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงศิรภัสสร เมืองจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กชายสนธยา อินัง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงสุภัทรา ประสาทเขตการ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กชายอภิชาติ วรจักร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงอรัญญา อสิพงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กชายชัยชนะ เพชรช่วง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กชายณัฐกรณ์ กวดขันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงนริสา แอแดง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กชายปฏิภาณ ลำเลิศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กชายพรสวรรค์ วรจักร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงรัตนา สารทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กชายวิชยุตม์ อุทัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ คำแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กชายชัยชาญ ทองมนต์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กชายปภังกร สาทร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงปรัญญา จันตัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงมยุรี บุตรสอน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กชายรุชดาน โสตศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ บุญเลิศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พลคำ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงสร้อยเพชร ดีโคตร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กชายสุริยา สินคำ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กชายเดชาวัต ปรือปรัง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กชายณัฐพล รุจิราอดิศัยกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กชายชนกานต์ ทาลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๘

นายอมรเทพ ปรือปรัก
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดค่ายนิคม ค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงชนกนันท์ เจริญนิตย์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

ศพอ.วัดค่ายนิคม ค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงสุธาศิณี ทีเขียว
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

ศพอ.วัดค่ายนิคม ค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สีแพน
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

ศพอ.วัดค่ายนิคม ค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงกรรณิกา บุญขาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กชายกิตติพงษ์ แย้มขะมัง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงขวัญรัตน์ โคตะมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงคณิตสกุล บุญขาว
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงพิมลดา บุญขาว
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กชายรภีภัทร์ คำพินิจ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงวิพาพร บุญขาว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงสายนำ บัวสระ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงสุภาพร เกษหอม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กชายอนุภัทร์ บุญขาว

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กชายอำนาจ คำขาว
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงกิตติรวี

์

ไฝจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กชายพัสกร ใจดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

จุฬารัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กชายศิริพัฒ วงษ์ขันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กชายสร้างสรรค์ จันดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กชายสิทธิพล ส่วนชอบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายอโนชา ปญญา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงไพลิน ระทะโล
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงชนม์นิภา วงษ์ขันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์) วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงกิตตินันท์ ปรือปรัก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงกิติยา อินทร์ไพร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงขวัญจิตร ปรือปรัก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กชายจรูญศักดิ

์

ราชบัวน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงณัฐกร บังคม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงทิพย์ประภา ลาคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กชายธนากร สละ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กชายธนาวุฒิ ปรือปรัก
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ดอนสีจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงธิติพร เจสระ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กชายธีรภัทร ลานตวน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงนันทกานต์ ปรือปรัก
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงนิตยา ธรรมพร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงประริษา วงษ์ขันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กชายพงศกร นันทะสิงห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ วงษ์ขันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงมิงกมล

่

พลเยียม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงวิภาดา วงษ์ขันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กชายศุภกร สุดสังข์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงสายทิพย์ วงษ์ขันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ พุ่มรักษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กชายเกริกไกรวัล ปรือปรัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงเจนจิรา วงษ์ขันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงแสงทิพย์ วงษ์ขันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กชายกันตินันท์ ชาวเมืองโขง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงขันทอง ปรือปรัก
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กชายจักรพงษ์ คำสาคู
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงจันเพ็ญ ปรือปรัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๔ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกตุเนียม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงชาลิสา ปรือปรัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กชายณัฐชนน สิงห์วงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงณัฐมล ตะเคียนราม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองขัติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กชายทรงพล ศรีชูยงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายทวีสิน พลภักดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กชายธนาวุฒิ สำราญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ปรือปรัก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงนัฐฑิชา ธรรมสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงนัฐฑิมา ธรรมสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กชายนิธิพงษ์ สิงโต
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงปริศนา ปรือปรัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงปยากร ปรือปรัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กชายพีรณัฐ วงค์ขันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กชายรุ่งเรือง จินดาศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงลักขณา ปรือปรัก
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์ บุญขาว
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงสุชาดา สุตคาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงสุนิสา พลภักดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงอัมรา เทียมจิต
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงอุสา บุญขาว
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงเกตุแก้ว ถินแถว

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ปรือปรัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายกฤษฎา อินอนันต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กชายกิตติเดช ทองเต็ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กชายฐานิสร์ คำผง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงดารารัตน์ เกษศิลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กชายนพกร โสภาพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงนำหวาน คงเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กชายปยะณัฐ มนต์ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงมลนภา ทองอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงวรรณภา ทองอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงสุตราภัทร จันทรเพ็ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กชายสุธินันท์ สีทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงสุภัสสรา พิมศร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กชายอลงกต พิภาเกต
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บรรทิพย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงเมฆขลา ทองเต็ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กชายบรรจง ปราบเสียง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ถุงจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลัก วัดโพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กชายวิษณุ สุวารีย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลัก วัดโพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงภคพร ขุนพรหม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีดาจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงอารีญา มหาคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงกนกกร ทองแสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงหะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงชัยญาดา ชัยบัณฑิต
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ท่อนแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงนฤมล ขุมมิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงนิตติยา ประเทือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงพัณณิตา สิงหะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงศิรินันท์ ถามนต์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ทะวงดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กชายชัยชนะ ไชยภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ หนูเตีย

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กชายอนุชิต โสริยาต

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงกิตติญา แสงมาศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กชายจิรภัทร สมทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงนลินี ฮาเลต
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กชายพสิษฐ์ อักษร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงพิมพิศา ยาจิตร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กชายภาณุรักษ์ เทพดวงดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กชายสุบรรณ เพชรแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงเพชรฎา จินพละ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กชายไชยวัฒน์ พันเพชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กชายดนุภัทร เจริญจิตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ สุขเฉลิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงณัชชา ดาทิพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ตองอบ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงฝาย ศรีบริบูรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงวิภาดา ขุนพรหม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

สิงหะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ สมรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กชายเมธีพัชร์ ชโรจน์สุวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สมรัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กชายก้องภพ บูรภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กชายมานพ สวนไธสงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงศิรินันท์ นันศิริ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยศรีษะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงสุนันทา สตามัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงสุภัชชา ดวงอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายสุริยัน กอกหวาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กชายเจตนา ภูดรม่วง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงเพียงตะวัน แสงเพ็ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กชายกีรติ ไชยศรีษะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงฐานิตา ในสว่าง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ นวลแสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กชายธีรพัฒน์ อินทนู
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กชายธีรโชติ มันทราช
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงกล้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงรัญชิดา ภูเต้านา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงวรัญญา ดอนเหลือม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงศิรินทรา ยอดขำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กชายสุรภัทร์ สมร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กชายกิตติธร ไชยศรีษะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๘
เด็กหญิงประกายแก้ว

บุญรักษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงรัชนีวรรณ มากมาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กชายศุภชัย ทรารมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กชายสิงหา ศรีนาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงสุวภา เสาศิลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงอาริษา เรืองรักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บีพิมาย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๗ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ไชยขวัญดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมโพธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กชายณัฑนันท์ จันเลิศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กชายธนวัต ฝายธานี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กชายธนากร ประชุมสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงปนัดดา ไตรรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ธงชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กชายสิทธิกร ภักดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงกมลพร โสเพ็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กชายจารุพงศ์ เจริญทรัพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงชุธิตรา ชุ่มรอด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กชายปยะพงษ์ ดีตูม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงปยวดี นิลคง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงภัชริน แสงเพ็ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กชายวีรวรรณ พวงพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ดาราหงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงศุภสรณ์ ภาโนมัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วรบใจดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เหลาเจริญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงเฟองฟา ศรีบุญเรือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงเสาวตา ลิมกลาง

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ มากมาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กชายจตุรพิธ ไกรเทพ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายณภัทร สุขเฉลิม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กชายธนพล นรสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ สุระ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงธิติมา นรสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กชายธีรวุฒิ ใจสุระ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กชายนิวัฒน์ อินดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงปฏิณญา สมร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กชายพรเทพ กุลวุฒิ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงพัชราภา ใขกันหา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กชายภัทรพล บุบผาโกสุม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กชายวีระพงษ์ จันนุบิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ สมร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๘ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กชายอภิวัช ผ่านละคร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตะเคียนซก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงอลิสา ปรดิษฐ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กชายอาทิตย์ บุพศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กชายเจษฎา กาวี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กชายเอกชัย พานกำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กชายโอฐกฎ ประทุมชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๗

นางสาวกาลเกษ วิเศษชาติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

คงราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายฉัตรชัย ลายพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายณรงค์ชัย นันธิโค
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยชาญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กชายนกร ไชยศรีษะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กชายนพรัตน์ ไกลถิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงภัทรียา จำเนียรกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ คนอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงสรีนา เรืองฤทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา สุระ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กชายเจษฎากร บุญรักษา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กชายเอกวิทย์ ไชยศรีษะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงกัลยา กระแสเทพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงจาวดี สมพอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงณภาภรณ์ สุขเฉลิม
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงภาวิณี ไชยศรีษะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงศศิชา ใชยศรีษะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา สะใบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงเด็มดวง บัวสด
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงกนิษฐา ปราศัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงกิริยา ปราสัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กชายกุลนันท์ เกษรจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กชายก้องภพ โพธิสาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กชายจักรพันธ์ ทองพา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กชายจีรวัฒน์ สุระ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงจีราภรณ์ อินธิสุทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิพา

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงจุไรรัตน์ มันมะโน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กชายชฎาธร บุญเครือ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กชายชนา พลแสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กชายชานนท์ รูปคุ้ม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงชุลีกร สมร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงฐิตาภา คำสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงณัฏฐริกา วงศ์เสนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีมงคล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ตะเคียนจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กชายธนกร ทองภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กชายนครินทร์ บัวสด
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กชายนวพล บุตรงาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงนันธิญา สถาน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงบุษราภรณ์ ตะเคียนจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงปฏิญญา ทองฮีง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงปภาวี ภูนะยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงประภัสรา ดอกชมภู่
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงประภัสสร ดอกชมภู่
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กชายประสงค์ เขาน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงปวิดา ด่านจง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงปานัดดา สายเมือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงปาริสา คุ้มถนอม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงปารีนา สิงหะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กชายพชรพล แสงบุญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงพฤยาดา ปลงใจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กชายพิทยา ทรารมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ การอินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กชายภาณุพงค์ สุพรรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายภูวรัตน์ เสนคราม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงยศวดี นันทิโค
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงยุภา อายุวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กชายรพีภัทร ย่อทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงรุจิษยา พูลมนัส

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงวรรณนิษา ไตรโยธี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงวันนิดา ใสสาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงวาสิตา แสงบุญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ใสสาร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายศุภกร อินธิสุทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงศุภสุตา พิมพรมมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีสุวรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงสิริกุล คำแสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงสุดาพร กาญจนชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงสุธิดา ภาษี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงสุพัตรา บุญตา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กชายสุริยะ บัวงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กชายอนุวัฒน์ รับขวัญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงอรัญญา ศรีสุวรรณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กชายอุดมศักดิ

์

มะคะวา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงอุทัย โพธิไธสง

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กชายกมัยเทพ เติมสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงกุลภัทร์ สมพอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กชายจตุพร อยู่หนองไผ่
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กชายจักรกฤษ รูปคุ้ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กชายจักรพันธ์ ย่อทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กชายจักราวุธ พวงผกา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงจารุวรรณ อภัยสม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงจารุวรรณ อายุวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ทองอ่อน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงจิราพร หลวงรักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

ทองฮีง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงจุฑาภร อินสุระ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ กอเซ็ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กชายชนะพัฒน์ นันธิโค
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กชายชนะภัย พ่วงสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงชัญญา ทองแดง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงชาลินี ทิศลี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงฐิติมา อินทบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงณัฐชา ตะเคียนศก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ย่อทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สมพอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กชายธนศักดิ

์

วรรณบล
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงธนานิตา ตาดม่วง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายธนาวัติ นันทิโค
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงธารีรัตน์ สมพอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กชายธีรพงษ์ สิงหะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กชายธีรภัทร งามเงิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กชายธีรภัทร์ ใสดาว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กชายธีรวุฒิ ทรารมณ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กชายธีรสุทธิ

์

ศรีสุวรรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กชายนพัสกรณ์ ชืนชม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงนฤมล ตัณฑะกูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงนวนันท์ ภูแพง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงนันธกานตร์ ทองจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กชายนำชัย สอนพูด
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงนิตยา ไชยสาร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กชายบูรภา อายุวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กชายปณิธาน ทองพา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงปนัดดา นัยสว่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงปรียาพร จำนงค์สังข์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ อายุวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงพรธิมล เสาศิลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงพาทินธิดา สมพอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กชายภวิเชษฐ์ แสงเพ็ชร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ สิงหะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงรพีพรรณ วรรณบล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กชายฤทธิกร วรรณบล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงวรรณนิสา แสงเลือม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงวรรณภา หมืนแก้ว

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงวรัญญา อินทหอม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กชายวิชาญ ตะเคียนจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กชายวิษณุ สุขเฉลิม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กชายศักดิดา

์

เกษศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กชายศักรินทร์ สุการี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงศิริวรรณ์ บัวดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กชายศุภกรณ์ กาญจนชาติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กชายสนธยา บัวงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กชายสนธยา สมพอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กชายสมคิด ดวงฉำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงสมาวรรณ ดีเทียน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงสริตา มูลสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กชายสิทธินนท์ แดงสี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงสุชากร ไชยสาร
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงสุธาสินี พวงอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายสุธีร์ ตุ้มทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงสุนิตา แสงบุญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงสุภาพร บุญรักษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี มีแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ บูรณะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงสุวรรณษา ศรีสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กชายอัครเดช มโนพรหม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยอทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กชายเทิดศักดิ

์

แสงบุญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กชายเมธี ในสว่าง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กชายโกศรี สุวรรณวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กชายโกเมศ สุวรรณวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายไกรศร สืบเพ็ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภักดีบวรโชค
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กชายจรัญ แสงเพ็ง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กชายจักรกฤษ กวดขัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยงหอม
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ บัวสด
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กชายถิรชัย บุญร่วม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กชายธนพล ย่อทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์โก
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กชายธนาวุฒิ บุญตา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กชายธราดล โพธิศรี

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กชายธีรเดช รูปคุ้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กชายนิเวศน์ ใสสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กชายวิทยา ทรารมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงวิภาวดี บุตรงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงศิริวิมล เทียมจิต
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ ปราสัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงสุธาสินี สุขเฉลิม
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กชายอนิรุทธ์ อินทนู
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดอกชมภู่
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กชายอัครพล เปภูเวียง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ย่อทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๔
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

ศีระษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงจิตฤทัย เจริญจิตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ต่วนกระโทก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงเหมวรรณ บุตรเครือ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๘

นางสาวกันยารัตน์ ย่อทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๙

นางสาวศิริกรณ์ อินทนู
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๐

นางสาวสริยาพร ไสสาร.
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๑

นางสาวจรีภรณ์ สุดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๒

นางสาวจารุวรรณ จันทร์สุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๓

นางสาวจิราภรณ์ มันทุราช
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๔

นางสาวราตรี มารุดรมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๕

นายอภิสิทธิ

์

คงไทย
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กชายกฤษกร ขบวนงาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กชายณัฐกิจ บุตรงาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงต้นรัก เชือสูง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงวรภาส สุขเฉลิม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงวรรณภา วันฤกษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา สารบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสมหาว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ กล้วยนิจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายชนะภัย ทองทิพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงชนัญชิดา สลาเลิศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงฐานิดา ราชจินดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พันธ์เพ็ชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กชายธนพล ปอมนิล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงปรีดานุช ขุมเงิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงพรนภา มงคลสาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงรัตนา หงษ์โสภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กชายศักดา ระหาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา แพงวิเศษ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กชายสุรเดช นัดรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงสุวิมล อสิพงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงอริสา จานนอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อินทร์ทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กชายเอกชัย ไชยศรีษะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กชายกันตภณ โคนาบาล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงจิรญาภา โภคา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองลาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ชาติวงค์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงณัฏฐิกา แสงลอย
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงดาวประกาย ฉันใต้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กชายธนาวัฒน์ นาโท
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กชายธนาวุฒิ ใจดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กชายนพพร โคณบาล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงบัณฑิตา โพคา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงปรียากร วันศรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กชายพิชิตพงษ์ คะหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงรัชฎาพร ดงตะใน
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กชายวงศ์เทพ หนหอม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กชายวชิรวิทย์ อุดร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กชายวสันต์ จันทะสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงวิมพ์วิภา เกษมทาง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงศสิมา ศรีลาชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงอรพรรณ นามบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงอินทรา โคณบาล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ งามพรม
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ก้งทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงตวงรัตน์ นิมานะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงทองกร อนุสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงนภัสสร งามรูป
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กชายนิรุช คืนผล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กชายปภังกรณ์ อุดร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กชายพงษ์เพชร จิตพินิจพงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงพรรณวรท ดาดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ พรมโท
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงพิมลภัทร ส่งแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กชายวุฒินันท์ อุดร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงศิริวาส ยืนรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงสุชาดา แก้วปด
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กชายอลงกรณ์ บุบผามะตะนัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงเพชรดา พงษ์สุระ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กชายอนึง

่

โภคา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๖

นางศรัญญา ลาลุน
๑๓/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๗

นางสาวเพชรา โพธิศรี

์

๑๕/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๘

นางไพลิน บัวงาม ๘/๑/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงกชกร จงกล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กชายคฑาวุฒ พันธเสน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงจุฐามาศ พงษ์สุระ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พันธเสน
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กชายธนากร อุ่มคำ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กชายธนาคิม หงษ์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงประภาวดี มูลดับ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงพัชรา พึงจอน

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กชายศรราม พงษ์สุระ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงศิริณธร ประโลม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงสุจิตรา สาระบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงเปรมมิกา อภัยวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงแก้วมณี สุภาพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงญาณิศา ชาติวงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงนิชา สอนไตรแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงปาริตา สมาธิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงสุชาดา พุกอุย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กชายอัฐพล ธนูศิลป
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กชายชัยวัฒน์ จาตูม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ นวนแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๖ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงปยธิดา ดวงใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กชายภูวไนย พันธเสน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เพียขันทา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงกันยรัตน์ ใจดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงงามจิตร สารพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงณัฐชนันท์ วงศ์วิจิตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงณัฐนรี แก้วกลำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กชายนัฐวิทย์ ศรีพลัง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ชนะภัย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงนุชนาฎ อาจภักดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๐
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

แซ่เตียว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงภาวนียา ชาติวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงสุภัสศร พงษ์สุระ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีมาศ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กชายเมธี ใจดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กชายกฤษฎา คำภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงณิชกานต์ สมฤทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ สอนง่าย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงพัชรพร ทองดีนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงพัชรี สายสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กชายพานเพชร พุ่มโพธิทอง

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ เตมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงวิมลทอง เกษมทาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงวิระดา ม่วงสาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กชายโกวิท ศรีแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กชายธนภัทร์ กระโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงธนิชากรณ์ ภิปราย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงปราถนา คำพินิจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กชายสันติ ปญญา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงจีระวงค์ สิงห์โตทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงณัฐธิณี สุระ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กชายณัฐพล อาจภักดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กชายภูรีภัทร ส่งแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงรัตนา อุดร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงอรปรียา งามใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๗ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ สุหร่าย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงกัลยาณี คำวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อุปดิษฐ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กชายกิตติพงษ์ พุทธพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงจิรานันท์ จันครา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงชัชชาภรณ์ สถานพงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กชายชาญณรงค์ โคณะบาล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กชายชำนาญ โคณะบาล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กชายธาวิน ทองพูน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงนฤมล สมสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กหญิงนลิณี บุดดา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กชายปอนธีระกร พาลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กชายปยนันท์ ชุมศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงพรนภา พรหมศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กชายพัศกร วรรณสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงศศิประภา พรหมศักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงสาริน ผาหอม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์เทียม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กชายสุริยา ถาวร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงอรพินท์ โนนสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงอาทิติยาพร โพนทองถิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กชายเจษฎา บุญพามา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กชายเจษฎากร วิเศษพงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กชายธนากร ไตรนพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงธนาพร สมพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ยอดจักร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กชายวัชระ สุขสำฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กชายวุฒิมล เบิกบาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กชายศราวุฒิ วงพินิจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กชายสมศักดิ

์

มหาวงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงสุนันทา ใจมนต์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงสุประวีณ์ มะโน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กชายอนุเดช สืบสอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีนกทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงอัสรา สารชาติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงอุรชา พงษ์สุระ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงจารุวรรณ จันครา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงณิชานันท์ จันครา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ สว่างภพ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงพรชิตา เทมิตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กชายภูมิระพี ทันเกตุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงมนัสพร นุชนารถ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงมาลินี คำเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กชายศุภรัตน์ โคณาบาล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กชายสมิทธ์ บุญพามา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงสินิทรา พงษ์สุวรรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงสิริพร ชุมศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงสุทธิรักษ์ สถานพงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุดดาห์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงอำภาพร ดวงทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงเสาวรี บุญเลิศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงโศรดา หลอมพลทัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงดาราพร จันทสมุทร
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงปนัดดา จำปาพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงเกศสุดา ตาจัก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงกรรณิกา วรรณขันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กชายพายุ มูลจัด
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ สารพล
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กชายณัฐพงค์ บุญพามา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กชายปยวัฒน์ งามวิลัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงภาวินี จันทสมุทร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงอธิชา สาระชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กชายอนุรักษ์ ภาคแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แจ้งจิตร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาประปุน วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กชายกิตติพงษ์ อินทร์คำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๑
เด็กหญิงประกายเพ็ชร

สิงห์ศก
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงปลิตรตา สถานพงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กชายวัฒนชัย สมจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กชายวันชนะ ดาสันทัด
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงวิภาดา ใจเพ็ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กชายสุทธิวัฒน์ ชำนาญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กหญิงออมสิน วงษ์พินิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงขนิษฐา สำลี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงชลธิชา วงพินิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กชายนัฐพงษ์ พงษ์สุระ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองกันยา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงมะลิษา บุตดาห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงรัตนา เกษทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงรัตนาวดี สิงห์โคตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กชายวัชรพงศ์ วงษ์พินิจ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงสุทินา จันครา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กชายสุภัทรชัย คำผง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงสุลิษา สุทารส
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กชายอภิชาติ ใจอ่อน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กชายอรุณ สถานพงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงอฤทัย แซ่อือ

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงกมลชนก ปรารถนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ปรารถนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กชายชัยธร แซ่เติน

๋

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงดวงกมล สร้างอำไพ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กชายธนพนธ์ ทิพย์พรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กชายนิรุต สถานพงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงปยะธิดา คุณเลิศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กหญิงพณาพร พงษ์วิเศษ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงวมินทร์ อินทร์คำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงวิภาวานี บุญส่ง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กชายอานนท์ สังข์เสน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ ฤทธิชัยภูมิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยสิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กชายไกรสิทธิ

์

สำลี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กชายชัยชนะ แก้วปรัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงดวงฤดี อุบมาลี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กชายธนพัฒน์ วรรณรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กชายธรรมศาสตร์ ดวงใจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กชายธราเทพ นเรนสด
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กชายธีรพงศ์ ดวงตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงนำพร รัศมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงประติภา ลูกอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงประวีณา พัดพ่วง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กชายประสิทธิ

์

กำเนิด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กชายพงศกร ศรีภูธร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงรัชดา พันทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กำเนิด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กชายศุภกร แก้วหาวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กชายสยาม ไชยปญญา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กชายสิทธิชาติ กิงชมภู

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงอทิตยา สุพรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กชายอนันต์ สะเดาว์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กชายเสกสรรค์ สุติวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กชายไตรภูมิ วระพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กชายกฤษฎา ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงปราถนา บัวศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กชายอภินันท์ ใชศรีษะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิหลำ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สีดากุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กชายธวัชชัย สุขแจ้ง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กชายไผท ศิริกิจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงกัญญานัฐ ศรีภิรมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กหญิงณัฐชาดา น้อยพรหม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ มะปรางค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กชายบัณฑิต พลทา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงปวีณา พรมพุ้ย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงพรมาดา พยัฆษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กชายพีรภัทร นาคเครือ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ สมาลีย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายวัชรพงษ์ มะลิซ้อน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กชายวิทวัส ศรีโพนทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กชายศิริธนา ปนหอม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พักพงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงสุชาดา ควรอุดม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงอารยา วิชุมา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กชายเตชสิทธิ

์

นะเรนสด
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงเมษา คำมี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๙
เด็กหญิงกริชฎากานต์

ยงกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีไสว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กชายสุพัด ทองขยัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายอภิชาติ สุกวัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงกาญจนี วงษ์เพ็ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงกิตติยาพร หล้าสมบัติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กชายก้องเกียรติ แสงเพ็ง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กชายชัยยุทธ ดอนสมพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กชายชาญยุทธ ดอนสมพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงณัฐตชา ใยอิม

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

อุทาทร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงบุษบา พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กชายภูมิพร สระทองแดง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงลลิดา ศรีชาแอน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงศิริรุ่ง บุญภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงสุจันทร์ดา เหมือนสวรรค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงสุทาริณี วิเศษรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงอรนุช แสงเพ็ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงอินทิรา ไชยโชติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงแพรพลอย พลางวัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงกาญจนา อินดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงนันธิกา จุ้ยขำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงประภาพร ปานะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงพรไพลิน พงษ์วัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงพิมณภา ดีตะคุม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กชายมงคล พรมสุภะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงมะลิวรรณ กระสังข์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงวิมลสิริ ราชรักษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงศิริภัทร เทียมพงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายศิวะ เอมโอด
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กหญิงสุนิสา ราชรักษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงสุนิสา สุกระวัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา สินธุการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงสุพิชชารัตน์ สุนเวียง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงชนากานต์ ทองขยัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ วงเพ็ง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงรจนา อินสุระ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา คำมี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กชายศักดิมงคล

์

พรมสุภะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงสิริยากร ปนหอม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงสุนิสา บัวขันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงสุวรรณศร คัดถาวร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงณภัทร บุญพามา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงพรธิตา ระวังชนม์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กชายภีรภพ ไพบูลย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กชายภูชนะ ศรีโท
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงรุ้งเนตรนภา ศรีลาชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กชายศิระศักดิ

์

ศรีชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงอัลญา อินภูษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงเกษรินทร์ ศรีคร้าม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงเอมมิกา จิมปกษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กชายจักรพงษ์ สายแวว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กชายจักรินทร์ สำแดงภัย
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กชายจิรภัทร์ สุวรรณที
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศิลารักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ รัตนะวงษ์ขันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงชนิสรา ลานำเทียง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายธีรภัทร์ อุปมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงกัลยกร เพชรงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กชายกิตติพงษ์ คำสี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงกิตติมา ทองทิพธี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงชนาภา ขมินทกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงฐิติมา ศิริจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองทิพธี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กชายทิวา แหวนวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์ สงครามภู
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กชายศุภกฤต รุ่งเรือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงอรวดี สุขอารมณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงอรุณี ทับสุริย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีวงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงเกษมณี ปดชา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กชายเดชาวัต ศรีสมนึก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กชายไซนรินทร์ หนันดูน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงกานต์สินี สมพินิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ขันตี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กชายธนกิจ มูลจัด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กชายนัตพล สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กชายพชร เทศขันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงพรชิตา มวยคล่อง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงพรธิตา บุตรวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กชายพัชระ ศรีวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กชายพันนิกร ประทุมราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กชายพิเชษฐศักดิ

์

สุปตติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงวรกานต์ คำวิเศษ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงสถาพร บุตรวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กชายสถาพร สวนสำเริง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กชายสรัลพัชร กุมรีจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงสุภาวดี อุดรพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กชายสุรเดช กุมรีจิตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงสไบทิพย์ บุญรอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กชายอานันท์ ไมตรีจิต
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงอินทิรา หมุนลี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กชายเทอดศักดิ

์

ทามล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กชายเสกสันต์ พันธุชาติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กชายดุสิต บุตรวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงตริตาภรณ์ ทาวุฒิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

ใจธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กชายชนะชัย บุญหล้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงบุสิตา อัครชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงยลดี ศรีบันดิษฐ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงลักร์มณี กอกหวาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กชายวรราช มาลาสาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กชายวัชรพงษ์ อุดรพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงวิชญาพร ศรีดาพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กชายวิชญ์พล สำนวน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา แสงบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กชายสุทธิชาติ ศรีเลิศ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

จงดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงบัวชมภู อุดรพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายพัชรพงษ์ หุ่นวัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงพัชราธร ศรีเลิศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กชายภาสกร แท่งทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงวรรณลดา หวังลาภ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายสามารถ บุญยัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายสุตนันท์ แก่นเมือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงสุวนันท์ วันทีหนึง

่ ่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงปรีญากรณ์ แทนเพ็ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงสุนิศา พันธ์คำภา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงอัจฉรานันท์ สีมุม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายณัฐดนัย ย่อทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ อัยพงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ศูนย์สันเทียะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กชายวัชชิราวุฒิ บุตวงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กชายอธิฐาน บุตะเคียน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กชายอำคา แสวงสาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงวาทินีย์ พิมพะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงกัลญา พันธุชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กชายธนภัทร จันทร์เหลือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กชายภูวนาท เพียมขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กชายศุภกิจ น้อยสงวน
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กชายสรศักดิ

์

อัตถาชน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงสุกัลญา เหล็กเพชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กชายเจษฎา พรมโคต
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงขนิษฐา นวนกึน

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กชายธนพล พันธุชาติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กชายนัฐพล ดวงเดือน
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๕ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญสิงห์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงกัลญา โพธิอุดม

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงจตุพร นมัสการ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงนุชรี นาคยอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงปยวรรณ นาคดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงพิมพิไล นิยาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงสุนิษา บุญสิงห์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กชายอนุพงษ์ พิมผุย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กชายอนุสรณ์ มีบุญ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงอภิชยา มีชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เกลียงสง

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ หงษ์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กชายนันทพล เณรกูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงกชวรรณ ดวงมณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ กล้าแข็ง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงขวัญจีรา โตอิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงจิรัญญา อายุวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงจิราพร นนเทศา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กชายชนณภัทร พันธ์จันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กชายชัชฤทธิ

์

นนเทศา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กชายณัฐกร ไพรวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงทิพยสุดา โยธา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์ดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กชายธันวา สุพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงนิศาชน ทานะเวช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๐
เด็กหญิงพรรณวิภากร

เสาวรส
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

สุขกาย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิกระสังข์

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กชายภูมินทร์ ผิวงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กชายวัชรินทร์ ตุ้มวงษา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กชายสมชาย ตุ้มวงษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กชายสิรธีร์ พรมยาลี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงอุไรพร สุดสวาท
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ วรรณทะวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทพศิลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กชายธีระพงษ์ พงษ์สุระ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กชายนิธิกร นนเทศา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กชายพิษณุ สีดาชาติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงพุทธิดา สาระพงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงราตรี พันธ์แก่น
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กชายวราเทพ ปานกลินพุฒ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กชายอัชรพงษ์ ตุพิลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงอาทิติยา ดอกรักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กชายเวชพิสิฐ บรรณทิพย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กชายไกรวุฒิ สาระพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กชายไชยพศ ไชยปญหา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กชายกฤติพงศ์ ภูมิภักดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กชายกิตตินันท์ พันธ์แก่น
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กชายจักรพงษ์ ตุ้มวงษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กชายจิรานุวัฒน์ จันทร์หอม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงจิราพัชร นนเทศา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กชายจีรยุทธ สุภารัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กชายจีระวัฒน์ มาตรศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กชายณัฐพันธุ์ อายุวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงณัฐรินีย์ นนเทศา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กชายธนธรณ์ ต่อคุณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กชายธนศักดิ

์

สุพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ พันธ์แก่น
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงธันญาพร โตอิม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กชายปรีชา อายุวงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กชายปวริศ หวังชอบ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงพณิดา เบญจณรงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กชายพีรพงศ์ พันธ์แก่น
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กชายยุทธการ ปองขันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงรัตนา พงษ์สุระ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงรุ่งระวี นาคล้อม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กชายวรัญู ดอกรักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงวันทนา ยอดบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กชายวุฒินันท์ อายุวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กชายศุภกร ระยับศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงศุภิกา พลีสัตย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงสุจีวรรณ อายุวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ เกิดรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กชายสุรวุฒิ พันธ์แก่น
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงอลงกรณ์ ศรีอุบล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กชายชินวัตร ใจใส
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงชุติภัค วงศ์ประยูร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กชายธนกร ทองลอย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงธัญญาพร บุญตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงธันยมาศ อายุวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงปณิดา สุพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กชายประทีป ศรีกะชา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงปาณิสรา นาเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กชายปารเมศ โคตรนายูง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กชายพรชัย แก้วมงคล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงพศิกา สุภารัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กชายพิชิตพงษ์ ปุณสังข์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กชายวรวุฒิ สาระพงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงวรัญญา ศรีดาชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงวรารัตน์ พันธ์แก่น
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กชายศราวุฒิ ดอกคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กชายสิทธิเดช กล้าแข็ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

อุตตะมะวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กชายอนุรักษ์ อายุวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กชายอภิชาติ ห่อทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงเขมจิรา สีหะราช
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กชายเสกสรร สดมสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กชายไกรศักดิ

์

สาระพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กชายธนากรณ์ ไพรบึง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กชายธีระธร ลดผักแว่น
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

สาระพงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กชายผดุงชนม์ ชัยสัญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กชายรัฐนนท์ ศิลปกษา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายวรวุฒิ บุญตา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๘ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กชายอักษร พันธ์จันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กชายอัครเดช พงษ์วัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ พวงมาลัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ สุภารัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กชายชาญณรงค์ แสนมณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กชายธงชัย นิสสัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กชายธนบัตร โพธินอก

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กชายธนพงษ์ นมัสการ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กชายธวัชชัย สาระพงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กชายวิษณุ ดอกรักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วมณี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กชายนิติวัฒน์ ศรีกะชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงพนิตพร ยนต์พิมพ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงพิมลนาฎ วงษ์ปลัง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กชายรุ่งศักดิ

์

สาระพงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงวรรณิดา โยธา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงสุธิดา ระวัง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงพรวิรา พิมูลชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กชายถิรวัฒน์ ตองอบ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กหญิงนพรัตน คมกรด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงภาวินี ดิษประสพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ สาระพงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ปดถา
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงสุภีภรณ์ ประยูรวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงกิตติพร สลายพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงจิราพัฒน์ ระวัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงชัชฌา สุริยะคุปต์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา จำป
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กชายธนภัทร ว่องไว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กชายนันทยศ จำปาจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงนันทิตา เคยการ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงปณฑิตา ชำนาญดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงพัชรี มีทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ใจ เวรุวาป
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๙ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มณีคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงวนันฐิณีย์ พุ่มพวง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กชายวีรวุฒิ ดัชถุยาวัตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กชายศุภกร สะใบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงอติกานต์ สังขาร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ สะใบ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กชายชันตยา ทองปลิว
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ขันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายนำทรัพย์ ทองคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กชายมงคล เพ็ชรพรหม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กหญิงลลิตา ธรรมสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงสัตตกมล สายสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงสายธาร ทองศรีเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กชายอดิศักดิชัย

์

ระวัง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กชายพัสกร ทองใบ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงนัฐนิชา ตรงซือ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงรัศมี ทองทิพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงวารินทร์ แก้วนรินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ วันเพ็ญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กชายอภิโชค นาคดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กชายดวงตะวัน อินแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กชายสราวุฒิ พันธ์จันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กชายสุรศรี ผลประสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ สุดา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงสกุลตลา เขียวอ่อน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงเขมมิกา พันธ์แก่น
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงจุไรรัตน์ วงณรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญตา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กชายธีรวัฒน์ กระโพธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กชายธีระพันธ์ พันธ์แก่น
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กชายพชรพล ศรีภักดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงพัชรพร ห้วยคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงโสระยา สมเสนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงอชิตญา พันธ์มาลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กชายเจตนิพิฐ อินทร์มา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๐ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงโศภิษฐ์นภา คำมี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ปองแดง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กชายกฤษฎา ยาใจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กชายจิรันตน์ พูลสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กชายธนากร อินพานิช
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงผไทมาศ สะใบ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงพรพิมล น้อยนาค
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กชายพาสกรณ์ ไหมทอง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงวิลาสินี วงษ์พินิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กชายวุฒิชัย ฉันพินิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยกพล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงสุดา มีทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กชายเมืองกฤษ วงพินิจ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา โพพา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงสุจิรา ดอกดวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา วงษ์พินิจ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๖

นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวัติ
๐๑/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๗

นางสาวบัณฑิตา บุญสมศรี
๒๐/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงกชกร บุญมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กชายกานพงษ์ บุญมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กชายนนทพัทธ์ ประมวล
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กชายภูวนาท สมพอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กชายยิงยง

่

ใหญ่ยิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ดงอนนท์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กชายวันเฉลิม ศรีบุญเรือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กชายศิวัช ศรีบุญเรือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงอนงค์อร สมหมาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กชายอนุชิต สมหมาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ กิงกุล

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงอักษราภัค แตงโสภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คัลนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ผิวนวล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงเรลาวดี โภคพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงศรัณยา บุญมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กชายสมคิด บุญมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๑ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กชายสิริกร ยอดยิง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

สีบาล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กชายอรรถกร พยอม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงปราณี วงค์พินิจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กชายสิรภัทร บุญมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงนรินรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ อุรา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สวัสดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงกาญธิดา ทวี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กชายณัฐภัทร บุญมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กชายธนากร ลานอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วิสุทธะยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีบุญเรือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงวินิทรา มณีวรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กชายศรายุทธ อินธิเสน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กชายศุภกิจ บัวจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กชายสราวุธ รุ่งแสง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงสิรินภา จันทร์ดาหอม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงสุภาพร อยู่ชนะชล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กชายอัครชัย หาสูนธ์โม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กชายเอกรินทร์ ตรีกุล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสนสนอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทเสน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา แสงตะวัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กชายอนุวัต สายันต์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายกรกช สุภาพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงจันทิมา อ่วมโอลาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กหญิงชลดา บำรุงนาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายณฐพร รังษี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงปริฉัตร วังแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงปวีณา ยาเคน
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กชายปยะวัตร บุตเสมียน
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กชายพงศกร โคณบาล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริพานิช
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เลิกสันเทียะ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๒ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงรุ่งกานต์ เก่งสูงเนิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงสุทธิกา นนทะการ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ รังษี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ ไชยสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงปาริฉัตร จันลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กชายพีรภัทร มันคง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กชายศิรายุทธ ฟกแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงสุชาดา บัลลัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงนภาพร หอมจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงแสงระวี อุรา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงสุลิตา พานิช
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ต่อคุณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กชายจิรายุ พลศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี อุดร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กชายทักษ์ดนัย โพธิอุดม

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทุ่มโมง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กชายวงศ์วิศิษฎ์ เสาว์ทองหยุ่น
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงวัชรี ธงชัย
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กชายวีรภัทร ต่อคุณ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

อายุวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กชายอัมรินทร์ ลำคลอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงกมลรัศมิ

์

วัฒนะกูลอิทธิ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จีรกิตติ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายศักดินรินทร์

์

โยธา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กชายจิราวุฒ มีศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กชายวัลลภ นาสมใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กชายพีระทัศน์ ทองเลิศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ วัฒนะกูลอิทธิ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงเนตรชนก มูลทา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงกรกนก อุตสาหะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายกฤษฎา ศรีบุญเรือง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงจันทกานต์ สายแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กชายจิณณพัต พวงเสียง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงชลันดา วงพินิจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์พินิจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๓ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กชายธีระ โพธิพระนา

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงนันทิยา วังเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงปาลิตา ดวนใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ ขันเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กหญิงมินวดี เสาร์สุด
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กชายวัชรินทร์ นัดทะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงศตพร อันจะนะ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กชายศิริศิลป ศรีทน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงสุจิตรา สิงห์โคตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ พลพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงอนันญา กระดานพล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงอภัสรา มีศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงอภิชญา โพธิสาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงอริยา หอมวัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กชายออมสิน คำแพง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กชายอัครเดช ใจบุญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๑
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

หาสุข
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กชายอุดมศักดิ

์

คำกลอน
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กชายไรวินท์ มะณีโชติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กชายกันตพงศ์ ทองมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงดวงกมล โสฬส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงนาตยา ทองเลิศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กชายพิทวัส โยโส

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงวรัญญา วรรณ์ทะเสน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กชายวันชนะชัย โมรชาติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กชายวีรพัฒน์ อนุรักษา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กชายสิทธินนท์ สมพงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กชายไพรพนาวัลย์ สำลีงาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กหญิงแพรนภา บุญธรรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงพรทิพย์ พงษ์วิเศษ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงวรรณนิสา จันทร์เพ็ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กชายวรวุฒิ น้อยสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงสุรวีร์ รังศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๘

นายณัฐพล ซุยซวง
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๙

นายดนัย จันทสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงกนกนาฏ นามบุญเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงกรกมล ศรีบริบูรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ หอมจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กชายกฤษดา คำศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงกวินชนก บุญขันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

จิตบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองมนต์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินธิทิสอน

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริวาลย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กชายกัมปนาท สาทร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงกานต์พิชชา พละศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๑
เด็กหญิงกานต์สิรีรัตน์

สุดสังข์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กชายกำชัย บุญจูง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กชายกิตตินันท์ สถานพงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงกุลฉัตร อัยพงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงจัตุรถาภรณ์ อินอุเทน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงจารุวรรณ กุลวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงจิณณพัต จันดำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงจิดาภา กากแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ กระต่ายจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

สารพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงจุทามาส ศรีมุม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กชายฉัตรชัย แสวงดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงชญานิศ ศรีลาชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กชายชนกันต์ แก้วแกมทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กชายชยานันต์ เสริมศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กชายชัยพร ภูมิภาค
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กชายชาญณรงค์ มิถุนดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงชาลิสา เสดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กชายชินดนัย สินทร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงฌานิศา บุญประกอบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงญดา วงษ์ขันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายณภัทร ทองแต้ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงณภัทร แซ่คู
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จุงกระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กชายณัฏฐนันท์ พิมพ์เวิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงณัฏฐภัสสร เจริญวิทวัส
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

คิวสุวรรณ

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กชายณัฐชพงษ์ ไพบูลย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ตองอบ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิกระสังข์

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทิมาลย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กชายณัฐธิพงษ์ สมทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กชายณัฐภัทร ประชุมวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กชายณัฐภัทร ลิมสวัสดิ

้ ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงณิชาภัทร เหลียมทอง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงตวงทอง แสนทวีสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กชายถิรวุฒิ จาตูม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงธญาดา ใจใหญ่
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายธนบดี ผ่านพินิจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กชายธนพล เคนพุทธา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กชายธนภัทร ฝากทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ สุระมาศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กชายธนอภิภัทร โทชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กชายธนัฐชัย พงษ์ธนู
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กชายธนา มังคะชาติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กชายธนาดุล ไตรทิพย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงธนาพร ปุริสาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กชายธนเดช ศรีเลิศดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กชายธัชพล เพิมพร

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กชายธีรภัทร รัตนา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กชายธีรภัทร เสนาะศัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กชายธีรเทพ วีระไทย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กชายนครินทร์ สุนทร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงนภสร สุขเฉลิม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กชายนรากร ผิวอ่อน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กชายนราธิป สุทธิกรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กชายนราวุธ ศรีไสย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กชายนิติพล บุ้งทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงบราลี สมพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงบัณฑิตา เตารัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กชายปฎิภาณ แม่นงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กชายปภพ สมนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงประดับดาว ดวงพิมพ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กชายปรัชญา บุญพิคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๕
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

รับรอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงปริมณกุล เสียงอ่อน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กชายปรเมษ ใจสุระ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๘
เด็กชายปวีณวีระโชติ ขุขันธิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กชายปณณธร ทองอาสน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงปาณิสรา ลิมสวัสดิ

้ ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงปานระพี รมยาคม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงปยวรรณ ศรีแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กชายปยวัฒน์ วุฒิโส
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงปุณยาพร แมลงภู่ทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กชายพงศกร กองทรัพย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กชายพชรพล สังสนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงพนิตชนก จินดาวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กชายพรรเพชร ปะทะโก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กชายพรสวรรค์ ปดทาศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงพัชรพร แต้มงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ปติกมลสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กชายพัทธดนย์ ขุมทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงพิชญาภร พรหมประดิษฐ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กชายพิชุตม์ พรหมดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีวสุทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กชายพิสิษฐ์พงษ์ บุตรวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงภควรรณ ลาคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กชายภณฐกร สุวรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ภุ่มมาลา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กชายภัทราวุธ มิตรสม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กหญิงภัทร์ทารีญา สุขสานต์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กชายภากร หอมความสัตย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กชายภูชิต จันทร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ พลภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กชายรพีพัชร พัฒโท
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สร้อยสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี อาจนะรา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงลัลนา นานรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กชายวรปรัชญ์ สุทธิปรีชานันท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงวรวลัญช์ จันทกรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กชายวันเฉลิม โคษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กชายวุฒิชัย เสนาจ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กชายศักรินทร์ พิมพร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงศิรประภา ทองมาก
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงศุภกานต์ นิลวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงสนัญญา ทองมนต์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงสรัลพร อ่อนพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทวีศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กชายสิปปกร สังข์เงิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงสิรินภา โสดาพรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงสิริอาภา รักไทยแสนทวี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงสุณีรัตน์ ปองกัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงสุนิตา เรือนรส
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กชายสุรนาถ สะอาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กชายสุรวิทย์ วิทยา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงสโรชา ภักดิใจ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงอชิรญา เสาเวียง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กหญิงอชิรญา โสระชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กชายอดิเทพ ใจโชติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงอธิตยา ทับน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงอธิภัทร ศิริศุภกรกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กชายอนุชา สว่างภพ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ บำรุงจิตต์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กชายอภิภู สรรพบุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กชายอัครพล แสงแดง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กชายอัครวิชญ์ จันทร์ศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๗
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์

สาระภูมิ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงอัญชิษฐา บุญเทียน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงอัญญาดา บุดดาห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงอุษา ศรสันติ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กชายเจตนา นิตยวรรณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กชายเจษฎา อริยเมธปรีชา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กชายเทียงตรง

่

บานชืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงเพียงขวัญ วงษ์ปลัง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วิบูลเพ็ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กชายเศรษฐพงษ์ จันทกรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักชวน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงกรรณิกา สากล
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กชายกิตติกร ดอกไม้งาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กชายจักริน ศิริพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กชายชานุ ศรีหะวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงณัฐธิชา ถาปอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงณัฐธิชา ไชยชมภู
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีบริบูรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงธนภรณ์ บัวเชย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เรียกประโคน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กชายปยวัฒน์ โสคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงพัชจิรา มูลดับ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายมนภาส อะศิพงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงมาริสา ทองวิจิตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กชายยศวัฒน์
ศุภโชคธนาทรัพย์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงยุภาวรรณ พันธ์คำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ สามงามอินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงร้อยแก้ว คำใบ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กชายวิชัย อำลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กชายวีรภัทร ชำนาญกิจ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงศิริวัลณ์ หยงโสภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงศุภัชญา มาตรโสภา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงสมฤทัย มนทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายสรยุทธ แสงสุริยะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงสุกัญญา บุญส่ง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงสุพรรรณษา ทานุมา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อสิพงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงสุวรรณดี แก้วเล็ก
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงอรพิน บุญตา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงอัญมณี นาใจแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงอัมราภรณ์ สิงห์บรรดิษฐ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงอัยลดา ประทัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายเจษฎา บุญสาลี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อ่อนคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กชายเมธาชัย ชัยบุญรัต
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กชายเรวัต บุญเลิศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กชายไพฑูรย์ กันยา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กชายกฤตเมธ คำวิเศษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กชายกิตติพงศ์ วงค์พินิจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงกิตติวรา บุญวิเศษ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงญาดา นนทพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายธนธน บุญยงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กชายธนพล มนทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ คำใบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ละดาดก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงนภาพัฒน์ อสิพงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กชายนิพิธ นวลใส
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงพรวิกา บุญขาว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กชายพลกฤต ไพจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงพัชริดา ประโลม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กชายยุทธนา ถาโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้วมาลา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงวิจิตรา พรทิพย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงวิภาพร ศรีมันตะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงศรารัตน์ คงยะมาศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงศศิกานต์ อัมลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กหญิงสาธิตา มนทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ ตะเคียนราม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กชายสุทธิราช ธานี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ บุญเลิศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงสุภาวดี สะอาด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงสุรางคนา บุญตา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงอริญญา พรมเมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงอริสรา อินจ้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงอลีนา คานเครือ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา รัตนพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงเกศินี หมู่แก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงเสาวลักษ์ เอการัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กหญิงแก้วตา พงษ์สมบัติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงแพรใส มะณีศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กชายนพดล แสงพงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ สมเพ็ชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กชายนิค กวยสกุนนีย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กชายพิพัฒพงค์ อยู่คง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เกษหอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กชายภูวไนย์ ใจดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กชายวรวัฒน์ หมู่มาก
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงอรัญญา ร่มโพรีย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กชายเนตรเพชร ศรีลาชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงเมทินี บุญทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กชายกฤษดา มหาสุนทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กชายกานต์ นาใจแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กชายตะวัน แสงทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงทัสมา พุ่มเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กชายธนากร พลคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

มูลดับ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กชายพัชรพล นวลแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงพิชญาภา ศรีไสย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงวรรธิดา นวลสะอาด
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กหญิงศศิธร สมทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงสรารัตน์ ศุภเสถียร
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงสุณิสา อภัยวงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงอรวรรณ จอมงูเหลือม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงเพ็ญประภา มหาลิตะวัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายเมธา สิงหชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๓

นายก่อตระกูล แก้วบ่อ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๔

นายธันวา ศรศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๑ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมตัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กชายศุภโชค ศรีมุม
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กชายอนุสรณ์ สุพรรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กชายกิตติธัช บัวลง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงชาลิษา ศรีจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กชายธนากร บุญขาว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงนลินทิพย์ เสนกระจาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ คำศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กชายวิรชัช แสงแดง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงสุธิดา เชือนรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กหญิงวรรณษร พรเพ็ชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ ตะวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กชายปณิธาน เครือยิม

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กชายปรเมษฐ์ ครองชัย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กชายพีรณัฐ พวงเพ็ชร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงศรินธร โสมประยูร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กชายสุรจักษ์ สุนทร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กชายอานนท์ พอจิตร
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๓
เด็กหญิงเข็มจิราภรณ์

ยงยศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงเพ็ญวิภา นาคใหญ่
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงแพรวรุ่ง สิงหะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กชายจุลจักร แก่นจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงชลฎา เซียนพิมาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงกรรณิกา คำงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กชายทัดเทพ อ้อมแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กชายภูมิพิทักษ์ ดาวกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กชายกฤษณ เตารัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กหญิงกุลนันทน์ เพ็ชรสมัย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงคงขวัญ แก่นเมือง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กชายจิรายุทธ์ จันทะบาล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงชลธิชา แก่นเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จาตูม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงทิพานัน ประสานพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงธนัญญา ศรีเลิศ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กชายธีระพงษ์ วงค์วาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กชายนพรัตน์ ทองคู่
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ สมควร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงพิจิตรา กำเกลียง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กชายมีโชค วันดี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กชายศักรินทร์ เชือชม

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงศิโรธร ศรีมุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงสุนันทา ใจสว่าง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ พิกุลทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กชายชัยนันท์ บุญมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กชายธนพล ใจดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กชายธิวานนท์ อดทน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กชายนัทธพงศ์ นรินทร์วงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงมลฤดี สุทธิพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กหญิงอรทัย อภัยวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา จันทรสุต
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กชายเกียรติภูมิ สายเนตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงการติมา คำภีร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กชายพลกฤต สากล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กชายสุทิศ เมืองรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กชายกฤตนัย โมทาน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กชายกฤษณะ สติภา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงดาราวดี สมควร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กชายบารมี ใจมนต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กชายพงศกร คงราช
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงพัดชา ราชรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กชายสันธุ์ทัช สว่างภพ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงสิริกานต์ จันทร์หอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงอนันฌิตา สมาธิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงอรเทพิน โสริโย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กชายแสนศิริ เขาแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงณฐินี แสงพงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กชายนริเดช ณ  แพทยงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงพัชราภา แก่นเกษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กหญิงรจนาถ นนทศร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๓ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กชายศรายุทธ อุ่นสอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล มูลจัด
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงศิริพร พวงทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กชายสนธยา ไชยพงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงสิริโสภา แสงสว่าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กชายธีระวัฒน์ จันทะสาร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กชายเฉลิมพงษ์ สุนสาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ แก่นเมือง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงปานมณี เกษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ปญญา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กชายกฤษฎา บุตรงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กชายพงศธร เทพแสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีโพนดวน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงกชกร เบิกบาล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กชายณภัทร อร่ามเรือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงปญญาพร มูลดับ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กชายวีรภัทร แสงโท
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กชายศิรภัทร อินตะพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา ใจมนต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ระยับศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงกชกร แสวงมงคล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงจอมขวัญ ยาโคล
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กชายดิษถากร นามพะทาย
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กชายทีฆายุ ตุ่มใสย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงบัวแก้ว สากล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กชายปรเมศวร์ เพ็ชรงา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กชายวายุ สายงาม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงศิริขวัญ จันทกรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กชายสิรภัทร แสงงาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กชายสิริวัฒน์ บุญกว้าง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กอคุ่ย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงอรพิณยา บัวจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงอรวรินทร์ วรญาน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พลทา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงฐิติธญา กลางมณี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงฐิติภา กลางมณี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงนิพัทธา จิตรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กชายพีระพงษ์ แรงมัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กชายครอบครอง ใจสุระ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ไชยแสนสวด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ สายงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กชายสรวิชญ์ รัตนพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงใจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กชายเจษฎากร มูลดับ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงรุ่งธิวา สวัสเดช
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ พงศ์สุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ใจมนต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงธีระกานต์ ศิลารัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงมลฤดี โคนาบาล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กชายรพีภัทร ใจมนต์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กชายวรพล เหมขะจิต
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กชายวีรภัทร ใจมนต์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงสุจริยา สถานพงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กชายณรงศักดิ

์

ใจศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงกัญญา นามวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ พงษ์สุระ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กชายวัชราวุธ ดวงธนู
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กชายชานน อภิบาลศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กชายธีรพงศ์ เล็กวิเศษ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กชายอภินันท์ คันธารัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงชุติมา ไชยพงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นามชารี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา บานเย็นงาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กชายณัฐสรณ์ จันดารักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กชายทศพร วาที
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กชายภีรพัด ขุมเงิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กชายวิทยา คงราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กชายวีระชัย ชำนาญเลือย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กชายสาโรจน์ เพ็งแจ่ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๕ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ สว่างภพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงอรจิรา จีนวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงอรสา ผิวดำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กชายเกริกเกียรติ พรมการ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงเพียงขวัญ สถานพงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงชนิกานต์ คำมาพันธุ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงศศิประภา โคนาบาล
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ พันธุเปน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงเกดสุดา วาที
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กชายเจษฎากรณ์ สายสินธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กชายกฤษฎา มนโท
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กชายคงสิทธิ

์

พิมูลชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กชายคฑาเทพ ดวงมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีมงคล
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงจุฑาการ ไพรอินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กชายชัยวัฒน์ สุภานะโสม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กชายชิษนุพงษ์ เอนกโชค
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กชายฐาปกรณ์ เทาศิริ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงทิพรัตน์ สาละ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ หีบทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร ศรีบัว
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ชุมพล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงนภัสรา เทาศิริ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงปญจพาณ์ อุปมัย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงพิชญาภา โพธิสาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงพิยดา บุญคม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงฟาใส เทาศิริ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงระพีพรรณ เทาศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงรุจีพัชร์ ไพบูลย์วรเดช
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กชายวีรชน สุดสังข์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กชายศตรัศมี เสนารัก
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กชายศตายุ เสนารัก
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กชายศุภณัฐ บุญศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กชายสิงหา ในทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงสุนิตา เทาศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงอจิรวดี เมฆคลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กชายอภิชาติ ไพบูลย์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงเพียงขวัญ ทองวิจิตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กชายกมนวิช จันทร์คณา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กชายกฤษฎา รักขันแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กชายกายสิทธิ

์

รักขันแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงกุลนันท์ วงษ์ขันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กชายจิติพันธ์ เทาศิริ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงชมิตา ดีเหลือ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กชายณัฐวรา เทาศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กชายธีรภัทร์ ในทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กชายนพณัฐ ในทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กชายปฏิพันธ์ วิเศษดอนหวาย
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กชายปยะพงษ์ โคตรหลักเพ็ชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ เทาศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กชายพลเชฎฐ์ ชมภู

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กชายพัทธดนย์ ศรีมงคล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงพิกุลทอง พาลี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงพิชญาวีร์ ศรุตรัตน์วรากุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงพิมผกา ณรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงพุทธิดา ยาตาแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายภาคิน พลอยเงิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กชายมงคล สีดาพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงมนต์นภา ลมเชย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กชายระพีพัฒน์ วงศ์พินิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กชายรัชชานนท์ เทาศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงวันวิสา บัวเกิด
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กชายสัญชัย พิมตะคอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงหยกมณี นวลสาร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชุมจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กชายอลงกรณ์ เชือสร

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กชายอัครพล นาล้วน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงอาภัสรา สมเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กชายเฉลิมชัย ดอกพอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงฐิติมา เสนาชุม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงฑิติยา สมเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กชายดิศานุวัฒน์ เทาศิริ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงธันย์ชนก ทรงเหล็กสิงห์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กชายธีรางกูร ตะเคียนเกลียง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กชายนัฐพล สะอาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กชายพงศกร เทาศิริ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขศรีเด่น
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เวียงนิล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กชายมณฑล เทาศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงมะลิวรรณ สีด้วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กชายรพีภัทร จำเริญโชค
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงลลนา โพธิสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กชายวีรภัทร สายจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงศศิกานต์ เทาศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กชายศุภกร เทาศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงอติกานต์ เทาศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กชายเจษฎา บุญตา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงกชกร อุตมะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญตา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงจิรัชญา ดวงดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กชายณรงค์พงศ์ ศิริวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กชายทินกร เรืองคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กชายธนกร ดาวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงนันธิญา บุญตา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงปรายฟา วงศ์ตาผา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กชายรักชาติ ตาทิพย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงรัชนก จันทิมาลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงวรางคณา บุญตา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงวิรากานต์ ประชุมสาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ โพธิสาร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงศรัญญา นันทะสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงศิรภัสสร รวมสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กชายสรยุทธ จันทิมาลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายสุรวัศ ประชุมสาร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงกชพร ดวงสิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญตา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงกุลณัฐ วงษ์ขันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงขวัญแก้ว ทองมัน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงจินดามณี นาเมืองรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กชายฉัตรชัย ในทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงธัญวรัตม์ หมู่มาก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กชายธีรนันท์ คำขันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กชายนนทกานต์ แซ่เติน

๋

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กชายนนทวัฒน์ บุญตา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ โคตะมา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงปฐมาวดี แต้มงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ จำปาวะดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ ศรีมาศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงศุภาวดี ดวงสิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กชายอติเทพ ดอกพอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงอนันทิตา ในทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงอารียา สมทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงกิตติมา ปญญา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กชายคมสันต์ แปลงถิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กชายณภัทร อินยาพงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงค์นิยม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายณัชพงศ์ ในทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

โพธิศรี

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กชายทักษิณ กิงกร่าง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงทิพย์ธิดา จันทสนธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กชายทีฆทัศน์ สุดสังข์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กชายธนกร เทาศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กชายปรีชา บุญจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงพิชชาภา สายจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงพิชชาอร บุญขาว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กชายพีระพัฒน์ สิทธิศร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กชายภาณุพงศ์ เรืองคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กชายภาณุพงศ์ โพธิสาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๙ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กชายลิขิต ระงับภัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงวรรณิศา สุดสังข์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กชายวิธิสรรค์ เทาศิริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กชายวีรเทพ บัวแสงใส
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงศิรินภา ริมเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงศุภิสรา บุญตา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กชายสัจพจน์ ศรีดาชาติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี สุดสังข์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงอรปรีดา สุดสังข์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงอรพรรณ ในทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กชายอาชวศิษฏ์ เทาศิริ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กชายเทียนชัย นนทะแสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงเมษา จันทิมาล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงเรวดี ศรีสวย
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายเสธฐวุฒิ ทวีแดง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กหญิงกฤษณา แก้วจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กชายกฤษาณภัค บุญตา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กชายคณิสร ทัดโท
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ดอกพอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๔
เด็กหญิงณัฐชิราภรณ์ มิรัตนไพร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สมพร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงณัฐมล สุดดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองอินทร์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กชายทินภัทร แพงมาก
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงทิพวรรณ ใจดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายนันทพัฒน์ บุญตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กชายนิเวศน์ ดวงมณี
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กชายพงศกร เลไธสง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงพรนภัส สมพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงพิยดา ยุมลมาต
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงฟาใส แก้วจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กหญิงภมรา ผมน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญตา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงภาวดี ดวงมณี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กชายรุ่งตะวัน ศรีดาพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงลาวัณย์ ในทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงวรินดา วงค์ต๊ะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กชายวีระวัฒน์ ผิวอ่อน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงศิริกัลยา ศรีมาศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงสายไหม วงษ์ขันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงสุนันทา สุมนทา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กชายอธิศักดิ

์

ไชยนะรา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กชายอนุชา บุญตา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงอาริษา หอมจิตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กชายอิทธิกร ไพบูลย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงกนกอร แต้มงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงกรรณิกา สุดดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วโมก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โปรดสันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กหญิงจตุพร พิมพร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงณัฐริกา โพธิสาร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงดลยา ขันธวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กชายทินภัทร คำอุด
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กชายธนวัตร โพยนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กชายธนากร มีสัตย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงนริศรา หงษาวงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงปริญา ศรีดาพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กชายปรเมษฐ์ สมพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กชายพรพินิต จันคณา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ยกยศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงรพีพรรณ์ พานิชรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ตะเคียนเกลียง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ทองมน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงวรัญญา รวมทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กชายวีระชัย นางแพง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กชายศิริวัฒน์ สิทธิศร
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กชายสมชาย ในทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงสิริวัลย์ จันทิมาลย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงสุจิตรา ประจักษ์จิตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงสุนิสา กฤษณกาฬ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๑ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กชายอนันดา อูบคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงอังคนารัต ปูน้ามา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงอารีตญา บุญตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงเกวลิน ศรีรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงเปรมฤดี พิมศร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำวังจิก
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร บัวหอม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงกิติยา วงษ์ขันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงจุไรรัตน์ บุญตา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ แต้มงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงณัฐพร บุญตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงนภาพร ชัยสมบัติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กชายพงศ์ศิริ จันทร์ถา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กชายพรชัย วรรณศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงพรนภา ศรีดาพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กชายพิทักษ์ จันทิมาลย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศิริสม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงมาริสา อุตมะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงรัตนา อุตมะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงศิริธิดา ไพศาลสุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิทธิศร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กชายศิวะ ชนะมาร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงสิรินยา อุตมะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงสิริวิมล สิทธิศร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงสุจิตรตรา อุตมะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงสุธิดา ภูผาลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงสุมิตตา ศรีสิงห์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงอำภา ศรีสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กชายไพรินทร์ จันดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๔
เด็กหญิงกรองกาญจน์

อัครชาติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงกันตนา จันทบุต
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงกัลยา ศรีสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงกานดา เมียละเมตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงจันทร์โฉม หงษ์ทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กชายจีรวัฒน์ ไชยนะรา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๒ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กชายชนะ นามวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กชายณัฐพงศ์ มนทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กชายธีรวัฒน์ สีดาพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กชายนรากร มีสัตย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กชายนาธาน แก้วจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงนิรัชดา โวหารลึก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงนุชจิรา สิงห์งาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กชายภราดร อุตมะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงมัณธิตา สะอาด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงรัชนีกร คำลอย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กชายอนุชัย เชือเมืองพาน

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กชายอนุชา บุญตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงอรอุมา จันทิมาลย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กชายอำนาจ ศรีรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงกาญจนา บุญตา
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กชายจิรพนธ์ สิงหะชาติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กชายธวัชชัย สุภาพ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กชายปฏิภาณ หล่มเหล่า
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กชายพานเพชร คำลอย
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงฟาใส สมบูรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กชายภัทรกร วงษ์ภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงศิราภรณ์ ศรีลาชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ สะเดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ พลหาญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงดวงฤทัย คำยก
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงสุชาดา วงษ์สมบัติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสิงห์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๗

นางสาวรองบุญ วงค์พิทักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๘

นางสาวลิลาวัลย์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กชายวราวุฒิ เทพจันทรทรา
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๐

นางสาวสาวิกา อุตะมะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๑

นายอิสรพงษ์ ศรีรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๒

นายธนาวุฒิ ศรีเมือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๓

นางสาวมะลิวัลย์ วงษ์ขันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๔

นางสาวสายสุนีย์ จันทิมาลย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทิพย์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กชายธนกร วรรณโคตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กชายนราเมตร เปรมแสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กชายอนุศักดิ

์

ประตังเวสา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กชายพิทักษ์ ผุยโพนทัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงวรรณิษา งามเอียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงสุพรรษา ตาเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงสุภัสสร ยานะบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กชายอิทธิพล ภู่สวาท
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงฑีฆัมพร เห็นหวน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กชายณัฐพล อังคนาวิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กชายธีรพัฒน์ นรสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงสุภาพร พันธ์แก่น
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงกชกร จันบุญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงจันจิรา บุญตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงณัฐติกาลต์ ศรีสุข
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดาพร นพพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กชายณัฐพงศ์ อินแพง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีดาชาติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงธนัชชา แก้ววันทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงธนัชญา ยวนจิตต์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กชายธีรภัทศ์ มาตรา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงประภาภรณ์ เบ้าบัวเงิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงพัชราภา คำบัว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กชายพีระพัฒน์ เรือนรส
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กชายภัทรกร วงษ์พิทักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กชายภัทรพล ลาสูงเนิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ รับรอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กชายภาคภูมิ ผู้มีสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงรัตน์ธิญา พุทธรักษ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา วงษ์เชียงยืน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กชายวันชนะ เมืองรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สารพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ โสประโคน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กชายศิริไพศาล ศรีดาพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงสุนิตา สมคณะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กชายอนุชา ดวงสินทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงอลิสา อินธิไชย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กหญิงอาริญา หอมจิตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เมินดี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ สงสัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงเพียงฟา ทิพบาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กชายเวทิศ ปลืมใจ

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กชายเอกภัทร สุขกาย
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กชายกรณิศ นนทะพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กชายกีรภัทร ประจันนวล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงกุลณัฐ ยืนนาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กชายจีรยุทธ พิมูลชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงชลธิชา ปลืมใจ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงญาราภรณ์
มาดีตีระเทวาพงษ์ ๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ เรือนรส
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กชายธนชิต บุญจูง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงธนัชพร เล็กเนตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองลอย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กชายนนทนันท์ พันธ์แก่น
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงนภัสสร พิมแต้ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๑
เด็กหญิงประกายแก้ว

พุ่มเพ็ชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กชายอภิชาติ เรือนรส
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ยืนนาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ตังใจ

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๕
เด็กหญิงกรองกาญจน์

รับรอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงขวัญใจ สุดดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงครองจิตรา สาระพงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงชญานันท์ ทองลอย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงชุติมา พุ่มเพ็ชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กชายณฐภัทร บุญจูง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ผาดไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กชายธนรัฐ พุ่มเพ็ชร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กชายนวดล วรรณวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กชายนันทชัย นันทะสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๕ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงนันทิญา พลคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงบุษยมาศ อินดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงปริฉัตร ผู้มีสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กชายภูสิงห์ ปลืมใจ

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กชายวรินทร ผาสงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กชายวีระพงษ์ บุญจูง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กหญิงเกศินี ประดับศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กชายเทพรัตน์ คำใบ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กชายเอกพล หาญพิทักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กชายศุภกิฎ ปองคำมี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กชายโยธิน สุขกาย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงขนิษฐา พุ่มเพ็ชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงขนิษฐา ไชยนะรา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงธนารีย์ ตาแสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๙

นายปรีชา บุญถูก
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงอรพรรณ สมาพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงกีรติกา บุญจูง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กชายชดารัต พุทธรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กชายนิรินพรรณ ทองเกิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงปรีดิยาธร ดอกรักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงภัทรียา บริสุทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กชายศักดิชัย

์

จันทร์สิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กชายสุรัตน์ติพงษ์ สุขกาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงอรสา สาธุจรัญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงแววดาว บุญจูง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงอังคณา พุทธรักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กชายวีระชัย อาจใจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงกฤติยาณี ปนะทาโน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงธิดา ศรีมาศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงธิดาพร อินทะพงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กชายนพพร ทองมน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงนันทพร พะวา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กชายวิทยา พิมูลชาติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธ์แก่น
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กชายศุภกร พิมูลชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงสาวิตรี โนนกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กชายสิทธิโชค โมลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงสุชาดา ทองลอย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงสุพัตรา จันคนา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กชายสุภวิชญ์ จันทมัน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กชายอนุวัฒน์ พิมูลชาติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงอภิญญา พิมเสน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พันธ์มะลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กชายณัฐวัตร ท้าวแข็ง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กชายศิราวรรณ์ สำแดงฤทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงลักขณา นวนไชย
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๑

นางสาวรัชฎาภรณ์ ไพรวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๒

นายกิตติชัย ธูปชู
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๓

นายปราโมทย์ อินธิไชย
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๔

นางสาวสุพรรษา สะตะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กชายกัณตภน ปลืมใจ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กชายคุณากร เกิดนวน
๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กชายจิรพัฒน์ จองประโคน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กชายชัชวาล พงวัน
๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๙

เด็กชายธีรภิตติ

์

แหวนวงค์
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศิริเทศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กชายนันทภพ ทิพเนตร
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กชายพงศธร นาวารี

๓๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กชายภูริพัฒน์ สุพงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กชายวัชรกรณ์ สมอาจ
๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กชายอภิวิชญ์ บุญตา
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงกุลดา สุดสังข์
๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงคุณัญญา สุดสังข์
๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีธนต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงณีรนุช โพธิสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงธันย์ชนก มังคละ
๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงเบญจมาศ อ่อนจิตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงปริมกมล ศรีทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงมุฑิตา มนตรีวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงรัชฎาวรณ ทองละมุล
๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงศวรรยา สีหบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี สมรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงสุวิมล เดชใจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กชายเกษมสุข ศรีมงคล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กชายเกียรติยศ เลิศศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กชายชวัลวิทย์ สิริสี ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กชายชัยนเรศ สมเพ็ชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กชายชาญณรงค์ นาวารี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กชายชานนท์ สมเพ็ชร
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กชายฐิติวัฒนา เลิศศรี
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กชายณัฐวัตร สมรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กชายดิเรก เพชรดี
๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กชายทรัพย์สถิต ไพบูลย์
๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กชายธนสิน ไชยโก
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กชายธนาธิป สุพงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กชายนพพร สิงหชาติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กชายประสงค์พล ไสว
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กชายปุณณภพ ทองละมุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กชายพงษ์นรินทร์ สมรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กชายพัชรภูมิ คามวัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ หงส์วงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กชายรัฐพงศ์ เม่นสิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กชายสราวุฒิ ทองอ่อน
๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงกวิตา จันเภา
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงขวัญชิตา สุพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญช่วย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงจิรัชญา เลิศศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงณัฐพร งอนสวัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงปวรรัตน์ สมรัตน์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ สมรัตน์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงผกามาศ สมรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงพรไพริน สมรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทุมพันธ์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงรณิดา วงค์อุคะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ยำแผ่น

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงศรุดา สมเพ็ชร
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงศศินา พิมพร
๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงอรไท โพธิกระสังข์

์

๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กชายทรรศรัตน์ สมรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายเทเวศ สมเพ็ชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กชายพิเชษฐ์ สมรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กชายภัทรพล สุรคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กชายอนุสรณ์ เลิศศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงกนกพรรณ สมเพ็ชร
๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงกิงกมล

่

มณทอง
๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงชญานี จันทะสนธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ ปญญา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงนันทกานต์ โพธิสาร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงบงกช เพ็ชรรัตน์
๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงประไพ สุพงษ์
๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงภัทรจิรา สมเพ็ชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงศานต์ฤทัย มงสนธ์
๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงสลิตา ก๋าวิน
๒๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงสิรีธร ยาคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงสุวรรณา สิงหชาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงอรณา เลิศศรี
๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๑

นายกิตติศักดิ

์

ปยจิต
๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๒

นายไกรสร สุดสังข์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๓

นายขจรศักดิ

์

โพธิกระสังข์

์

๘/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๔

นายครรชิต สง่างาม
๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๕

นายจีรศักดิ

์

ไพรอินทร์ ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๖

นายเจริญสุข สุพงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๗

นายชิณวัฒน์ สมรัตน์
๑๓/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๘

นายณัฐศักดิ

์

สุภาพ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๙

นายธนาวุฒิ คำมา
๒๕/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๐

นายธีระ สมรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๑

นายพันธวัช เพ็ชรรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๒

นายภาณุพงศ์ สุขเฉลิม
๑๕/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๓

นายศรันต์ จิตรโสม
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๔

นายสิทธิศักดิ

์

นันทะสิงห์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๕

นางสาวขนิษฐา สมเพ็ชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๖

นางสาวจิราภา ปรือปรัก
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๗

นางสาวจุฑามาศ มนตรีวงษ์ ๘/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๘

นางสาวจุติพร ยืนยาว
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๙

นางสาวชนิกานต์ วันนุบล

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๐

นางสาวชนิดา โพธิสาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๑

นางสาวชลธิชา สิงหชาติ
๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๒

นางสาวฐิติมา เลิศศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๓

นางสาวทิพรดา มนตรีวงษ์
๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๔

นางสาวธัญชนก พันธ์งาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๕

นางสาวนชาลิติ พิพัฒน์พิทยากุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๖

นางสาวนลินี ศิริเทศ
๑๒/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๗

นางสาวนิภากรณ์ ประชุมวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๘

นางสาวบีม เพ็ญศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๙

นางสาวปนิชา สุพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๐

นางสาวเยาวลักษณ์ ชูคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๑

นางสาวรัชฎาพร วาลีประโคน
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๒

นางสาววรรณภา หูตาชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๓

นางสาววิภาดา วงษ์วาส
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๔

นางสาวศิริวรรณ ไชยสุวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๕

นางสาวสรินทิพย์ พันธ์จันทร์
๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๖

นางสาวสุกีนตา บุญศรี
๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๗

นางสาวอรพรรณ คำใส
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๘

นายกิตติพงษ์ อุ่นวิเศษ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๙

นายชัชวาล สิงหชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๐

นายปฏิภาณ ตังอุดมการณ์

้

๑๒/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๑

นายรัฐธรรมนูญ สารนิม
๒๖/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๒

นายวีรวัฒน์ ศรีไสว
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๓

นางสาวกิตติยา ไชยสิทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๔

นางสาววรรณิกา สุดสังข์
๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๕

นางสาวสุนิสา วาลุลัง ๒/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๖

นายนิธินันท์ สมรัตนานุรักษ์
๑๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๗

นางสาวกนกวรรณ สุพงษ์
๒๑/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๘

นางสาวอธิกา สุพงษ์ ๔/๑/๒๕๔๑ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ใจสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๐ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กชายปุณณวิชญ์ เขม้นเขตการ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ แผ่นทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงรัตนาวดี จำหนองโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กชายวีระเทพ เทพมณี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กชายสิริมงคล นรสิงห์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ อุปสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กชายเพชรรัตน์ สายจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กชายกมลเทพ แสนไชยวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงกอบกูล บุญทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กชายจิรพันธ์ สิงหชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กชายธนพล อุปสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กชายธนาดุล พุ่มพวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กชายมงคล เก่งมนตรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กชายวีรภัทร พวงมะลิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา คนเรือ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กชายชลศักดิ

์

เนยไชย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ มันคง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กชายบันลือ พวงมะลิ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กชายศุภากร บุตรพรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงพริมา ปนทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงสาริศา เสน่หา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงอรกมล กระจับเงิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงดวงฤดี มนทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กชายปรติ พ่วงทรัพย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงพรพณา พละแสน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงพิยดา นพเก้า
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ ประชุมวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กชายวรากร สีหามาศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กชายอนุพงษ์ ดอกรัก
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กชายกวิน อ่อนสุวรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงผกาวรรณ ทองกลำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กชายภูริภัทร อินทร์แสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พิลาดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กชายธีระยุทธ์ จันทร์หอม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงปนัดดา บุญจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๑ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กชายภัทธนพร พรมแดน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สิงหชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงศศินิภา ทองละมุล
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กหญิงสุภาวดี ศิลาชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงอาภัสรา เลิศศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กชายเฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กชายโยธิน วาลุลัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงฐิติมา บุญโชติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กชายณัฎพงศ์ จิตรโสม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงธารทิพย์ ทองละมุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สายสุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กชายวรกันต์ ปานทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงวรรณภรณ์ คำลอย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงวิดาสินี ชัยพร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กชายศรัทธาวิญญ์ ดับโศก
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงศิรประภา ชูคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กชายส่งศักดิ

์

บุญศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรีนคร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กชายกิตติพงษ์ สายพะนัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงกิฟ

๊

ไชยจัก
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุญเทียง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กชายณัฐพล เลิศศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กชายธนกร ยงเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กชายธวัชชัย แจ้งขัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีโสภา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ธิลุน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กชายปรีชา คดระวัง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กชายปยนนท์ มีวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กชายพิทักษ์ เลิศศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงพิมพ์อักษร ทองละมุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กชายภักดิคินัย

์

พึงเมือง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กชายมงคล บุญทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงมยุรี พุกยี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงรัชนีวรรณ วันนุบล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กชายวรฤทธิ

์

เลิศศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กชายวัฒนพงศ์ มีวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงสุชานันท์ นนท์ศิริ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทองละมุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

รัตน์เพ็ชร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมแดน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กชายอิทธิพงษ์ ทองละมุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ หมืนสีดา

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กชายเนติธร สินจะโปะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงโสรยา ร่างเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กชายไพศาล สายสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

สิงหชาติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมนุช
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงชนาภา วิชาพูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กชายชินดนัย สมเสนาะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงฐิติมา ทองลมุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กชายต้นตระการ สินศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กชายทักษิณ ไกรษร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กชายบรรยง ศรีภักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กชายพีระพงษ์ ราชโส
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงภัทราวดี ไชยปญญา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กชายวชิรวิทย์ วรรณประภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงศิลามณี นวนแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กชายสุรนันท์ หมู่มาก
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กชายเจษฎา เกตุพรม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงอัญชิสา ยาคำ
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กชายกฤติพงศ์ นันทะวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กชายชัยมงคล นามวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงณันญารัตน์ ธรรมทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงดาวเรือง แสนสอาด
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กชายธรรมรัตน์ มรรคดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุพงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วโมก
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กชายธีระพงษ์ สุขมัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กชายนครินทร์ กุลอูปฮาด
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กชายนรเศรษฐ์ ชูชืน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงปนัสยา มีวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กชายพลวัต กลุ่มยา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงรัชฎาพร ชมภูนาค
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กชายเฉลิมเกียรติ เหล่าโก๊ก
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กชายแพทริค เมอรี

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กชายธีรเทพ วรรณทวี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กชายนรัตน์ สายเนตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กชายวิริยะ พรชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กชายธนาดุล ประชุมวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กชายธีรภัทร ศิลาชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กชายธีรเดช ศิริเทศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงปฐมพร มนตรีวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงปาริตา ชินภักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญใหญ่
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงสิรภัทร สุพงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงสุดาวรรณ์ มนตรีวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ สุพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงอริสรา สุพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายอาทิตย์ สุพงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เลิศศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดีหงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงโศจิรัตน์ วงคะสุ่ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กชายกรวิทย์ ประชุมวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา สมเพชร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กชายขวัญชัย ศิริเทศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงณัฐฎา สุพงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงดุลยา เพชรรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

อุ่นใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กชายธรรมรัตน์ อระไง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สายจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กชายธีรภัทร ศิริเทศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กชายนราธิป เพชรรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงนฤมล โพธิอุดม

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงนันทภรณ์ มนตรีวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงนิตยา จันทร์พรหม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ มนตรีวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กชายปรเมษฐ์ ขนทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กชายภูมีศวร ครุธวิเศษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กชายภูริชิ ดอกจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กชายรัชชานนท์ เดสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กชายราชัน มันทน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กชายวชิรวิชช์ สดใส

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงวรรณวิษา สุพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงวรรณวิษา อินธิไชย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงวรัชยา อุ่นแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงวันนิษา สายจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงวาสนา ศิริเทศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กชายอชิระ สิงหชาติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กชายอภิเดช สุดสังข์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงอรสา บุญขาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กชายอัครชัย มนตรีวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กชายอัณณ์ ล้อมเหล็ก
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงเกตุสุดา เพ็ชรรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กชายเรวัฒน์ เพชรัตน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงกวินนา นันทะสิงห์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มนตรีวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กชายคนากร สมเพชร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กชายคุณาสิน มนตรีวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงจตุพร เภตรา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงจันทรลัดดา สมเพชร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงจินต์จุฑา เพ็ชรรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงจิรัชยา สุทธิใส
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เลิศศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กชายชยพล มนตรีวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงชลธิชา แสงสุธา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงญาณิศา ศิริเทศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กชายดุลยวัต มนตรีวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงตมิสา แก้วกันหา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กชายทวีชัย พิมสลัด
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กชายธรรมพร สมเพ็ชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงปยธิดา สุดสงวน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กชายพงษ์พานุ ขันช่วย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กชายพีรภัทร เพ็ชรรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงภัทรมน คำพินิจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงภัทราพร คำยา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กชายภูริพัฒน์ มนตรีวงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กชายภูวเนศ มุลานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงมัณฑิรา มนตรีวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงรมิตา สุพงษ์
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กชายรังสรรค์ พานจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงวรรณลภา อุตะมะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงวิลาสินี สุภาพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กชายวุฒิชัย วงษ์ทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กชายศรัณยู วันคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงสุตาภัทร เพ็ชรรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงสุธิตา เลิศศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กชายสุริยการ สุพงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กชายสุเมธ มนตรีวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กชายอภิชัย สวัสดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กชายอัครพล ทองอินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงอารียา มนตรีวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เพ็ชรัตน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กชายธีระนันท์ มนตรีวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไสว
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กชายวรวัฒน์ สุวรรณรัด
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กชายศักดิตญา

์

ดวงสิน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงอัจฉรา เหล่าหงษา
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กชายต่อศักดิ

์

พิลาดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กชายพงศกร กันมิดา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงหฤดี ปลืมหอม

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงอริศรา จันทร์หงษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กชายชานน ชือจริง

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กชายนิรัตน์ ภายอุ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กชายพงศ์พล ภายอุ้ม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กชายพรชัย ทองวิจิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กชายพลากร ทองแสง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ทองระมุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กชายภัทรจาริน โทรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กชายภานุพงษ์ ปรีเปรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กชายระพีพัฒน์ ทองระมุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายวงศ์วิชญ กิงนอก

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุขนิยม
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ฮาดทักษ์วง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กชายสุริยนต์ เลาะหะมาน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กชายกวิทร์ สำราญดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กชายฐิติวัสส์ ภายอุ้ม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กชายทิวากร จิตรโสม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กชายปรเมฆ อยู่สบาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กชายวัชรินทร์ แสงน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กชายวิรัชสัณห์ กุลบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ปตโต
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงจิรพัชร์ ยาคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงปาลิตา ภายอุ่ม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงเยาวแรศ อุ่นแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงวิลาสินี เวียงคำ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงศิริมพร เข็มใคร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ ภักดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงอมราพร ทองละมุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงณิชกานต์ จันจำนงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองละมุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงลลิตา คำดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา มังคละ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงสุธาสินี มาลาวัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงสุภาพร ปานทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงอาจารี ดีดศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงอรุณี ทองละมุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กชายสราวุฒิ บุญมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กชายสุทธิราช สิงหะชาติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กชายจิรโชติ โพธิกระสังข์

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๗ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กชายจิระศักดิ

์

บัวนาค
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กชายจิราเดช สายจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กชายธีระพล ครองบุญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศรีภักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กชายเอกสิน ทองละมุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กชายอุดมทรัพย์ งอนสวรรค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา รังษีสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงณฤทัย สินศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงณัฐรุจา บุญมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงนันทิชา ศรศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงเพียงเกษ อานาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงเยาวกานต์ สิงหะชาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงสุธิษา แก้วกัณหา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงสุนิษา แสนดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ดีหงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงฐิดาภา ไตรศรีธนาเลิศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กชายธนากร กุนทะโสม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กชายปวริศ วัดรจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กชายวีรพงศ์ ถินแดง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กชายอภิชัย ทองละมุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ช้างขวัญยืน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กชายกฤษณะพงษ์ ภายอุ้ม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงอรวรรณ สมรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงธมนวรรณ อ่อนบุญมา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงพลอยชนก พันธ์แก่น
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงพัชรมัย เบญจมาศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กชายรุ่งเจริญศักดิ

์

ใจคง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กชายศิรภัทร จรเด็จ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงอินทิรา จำปาแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กชายเอกศิษฎ์ จระเดช
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กชายก้องเกียรติ สุภาพ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กชายธรรมรักษ์ ลุนสิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กชายธีรพงศ์ เบ้ารัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงวรรณวิภา จำปาแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงวิรดา กวางลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

อินทร์สังข์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กชายสิทธิปติกร จันทร์เพ็ง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงเปรมณีย์ วางที
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กชายจิระวัฒน์ ยอดสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงวรัญญา ประนิสอน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กชายศิรวัฒน์ ศรีใสคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กชายสมศักดิ

์

จักรสาน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กชายสมเกียรติ สีม่วง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กชายสิทธินนท์ ทำนุ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กชายสุรวุฑ ดาวสุก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรารถนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กชายพงศ์กร ปรารถนา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ชาวเหนือ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กชายวีรภาพ ทองใบน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงกนกอร ติงสะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงญาณิศา มีประไพ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา อนุพันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กชายธานนท์ ศรีชัย
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงพรรณ์พัสษา ไกรษร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายศราวุธ บุญแสน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กชายสยาม พงษ์วัน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กชายเดชาวัต นารี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กชายอภิชัย ไชยวัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงศิริพร พรมงาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กชายศุภโชติ สุกใสย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรีสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กชายโกมล ติงสะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ส้มหวาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุพรรณ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์เพ็ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

วันเพ็ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กชายจิโรจ คำยัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๙ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กหญิงฐิติพร ก้านแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปานชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กชายทรงชัย อรรคบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กชายธีระวัตร ดาวจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กชายบูรพา ศรีราตรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ทุมจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงวาลิสา ประเสริฐชาติ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงอวิกา พงษ์วัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กชายกมลเทพ รินทร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กชายกิตติธัช ตรีโกฏ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีด้วง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กชายคมกริช สัมพะวงศ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กชายจิรายุ ศรีด้วง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายทศพล สินแดง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงนันท์นภัส สมัด
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กชายราเชนทร์ โพธิปรึก

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงศศิธร อมรศิลป
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กชายสุระชัย ปรังศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรีโพนทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กชายอิทธิพล สีด้วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กชายเสกสรรค์ ศรีราตรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กชายโรมีโอ เบล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงฐิติวรณ์ จันทร์แจ้ง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์ วันเพ็ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กชายทองแดง ไพเตีย

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กชายธนธรณ์ อมรศิลป

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กชายนพดล ปรังศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี ศรีด้วง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงวิสสุตา พงษ์วัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงศยามล พันธ์ชนะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กชายอนุชา กวางลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ จันลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงเกศินี พานิช
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงกนกพร หอมบุญ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กชายชินกร แสงสุตา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กชายธีรภัทร มนตรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงวิชิรญาณ์ แก่นทิพย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กชายเปรมชัย สีนิล
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงแพรวา จารุวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงขวัญชนก ดวงฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กชายจิราศักดิ

์

ไชยสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงชลดา ก้านแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กชายปกรณ์ บุญทวีจิตอนันต์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงพิชชาฎา จิรังดา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กชายอานนท์ นบนอบ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงเยาวดี นาโควงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงไขนภา จิบจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงจิรนุช เกษมะณีย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กชายณัฐพล เส้นคราม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กชายปฏิภาณ ดวงฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงวินิจดา เรืองหงษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กชายศิรสิทธิ

์

โชครัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงสิริกาญจน์ แก้วกงพาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กชายเจนวิทย์ ดอนเลย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กชายธนเทพ ชัฏขันธกิจ
๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูทอง วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กชายชัชวาล ปราบภัย
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กชายนนทชัย บุญลือ
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กชายศุภกิจ ขวัญเมือง ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กชายคมพยัฆค์ นามวงศ์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กชายเจษฎา บุญมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กชายชัชชัย สะใบ
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กชายฐิติพงศ์ กุลเกษ
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กชายธนภัทร เขียวไทย ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กชายธนศักดิ

์

เสาร์แก่น
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กชายธีรเดช นวลแสง
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กชายโยธิน บุญโต
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กชายรัชตะ คล้ายเคลือบ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

หอมกลิน

่

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๑ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กชายวิทวัส ทองผิว ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กชายสมโภชน์ สมอินทร์
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กชายสุชาติ เพชรงา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กชายอนุวัฒน์ สอนสันต์
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กชายชาญชัย วันเพ็ง ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

สระสิงห์
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เกษอินทร์ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กชายอภิชาต ดาวขาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กชายกฤษฎา บุญทอง
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กชายเจษฎา พอใจ
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงกมลชนก พันธ์แก่น
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีดา
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงขวัญธิดา แก้วกัณหา
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงจินตหรา มะลิสา
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงชลพรรษา ภูศีลธรรม
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงนิตยา พงษ์วัน
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงริตาภรณ์ กงศรี ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงสุธิตา สิงห์เชือ

้

๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงสุภนิดา สระศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงอรุณวรรณ รอสุขพูล
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงจิตาพา ธรรมจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงวรรณภา มะโนชาติ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงศศิธร นะวะสี ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงสุนิสา ศิลศร ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๙
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ เฮงยู

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงอินทิรา ทับกระโทก ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงจิรดา ชันชาติ
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงสิรินยา สีด้วง ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงสิริวิมล จังอิน
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงอาทิติยา แหวนเพชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ประจญมอญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงมาริสา สรสิทธิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงวรรณิกา นิลนนท์
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงนันท์สินี สามารถ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๙

นางสาวพรเพ็ญ ปริญาณ ๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๐

นางสาวอ้อยทิพ พิสกุล ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๑

นายณัฐพล จิตจรัส ๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๒

นายณัฐวุฒิ จันทิสาร
๑๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงณัฐภัทร ชัยมงคล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงนิตยา วรรณทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กชายพงศ์ภัค อุ่นแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กชายรพีภัทร เชือหอม

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กชายวิทวัส ทองละมุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กชายวิศรุต แสนดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กชายศุภชัย วงศ์ภักดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงอนุธิดา พันธ์มะลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ เนียมจิตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กชายกรณ์ดนัย ตาสี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กชายขวัญชัย ล่องหน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๔

นายชัยมงคล อุปสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงชไมพร บุญวุฒิ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ไชยทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กชายอนุชา พันธ์นา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กชายแสงประดิษฐ์ จันทึก
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงภัศรา อุ่นแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พันแก่น

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงถัมภิกา สุรินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กชายธนากร บุญเฟรือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กชายธนากิจ บุญเฟรือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กชายธาวิน ทองปลูก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กชายธีรภัทร ธิวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กชายปนเจริญ โค๊ะแสง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงพระจันทร์ เกิดกล้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงพาณิดา บุญเฟรือง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงรักษา แก้วธรรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กชายศิริพงษ์ สหารัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กชายเอกราช กลำพุก
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

แต้มงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงกุสุมา พิลาดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ชูคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๓ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กชายชุติพงศ์ เชือคำจันทร์

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กชายดิศานุวัตร์ ศิริพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงธารทิพย์ ขึนพล

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงธิดาพร ขวัญเมือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงภนิดา สังฮ้อ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กชายภูมิปญญา เทศกูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สกุณี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ สุพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงสุพิชญา บุญเฟรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงอภิชญา เทศกูล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงเพลินพิศ นันทะสิงห์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กชายเมธัส เทศกูล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กชายกวีวัฒน์ โพธิศรี

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงกานดา ละดาวัลย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กชายขวัญชัย สุนัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ นาจำปา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กชายณัฐพล บริบาล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กชายธนัญชัย นิลเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญขาว
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงปยะดา อินโบราณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายภูธฤทธิ

์

สาริยา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงยุภารัตน์ มุ่งมาตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ บุญมาก
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงอินทิรา ฉุนราชา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กหญิงจตุพร นิระภัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงชิดชนก สารพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายทรงพล วงค์อร่าม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงนฤมล ทําพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงนิศาชล เงินนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กชายปริญญา สะอาด
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงปาลิตา ศรีลาชัย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงพิมณภา บุญเฟรือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กชายรณชัย บุญเฟรือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บุญสูง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงวนิดา พิมูลชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๔ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงวรรณิษา ยังพลอยเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กชายวรายุส กลับสูงเนิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ บุญเฟรือง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงวิรดา เสน่หา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กชายศตวรรษ ถนอมจิตอารีย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กชายศรัณยู บุญทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กชายศรายุทร บุญทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงศศิกานต์ สะอาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงศิริกัญญา ชะงักรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กชายสท้าน เทศแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงสรญา เกิดกล้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงสุธาสินี สอดแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงสุภนิดา สีดาชาติ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กชายอติชาติ สุรินทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงอนัญญา ชูชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กชายอนุพงษ์ สมานิตย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กชายอภินันท์ มาศศรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงอรณิชา ศรีเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บุญเฟรือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ นนท์ศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงกาญจนา เกิดกล้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย ไชยทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กชายจักรพงศ์ รุ่งคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กชายจิระพงษ์ สาคร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงจุทาภรณ์ สิงห์ขร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กชายณัฐภัทร คำใบ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงนพวรรณ นพวงศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กชายบุญธิชา พะนิรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงบุญธิชา ราษฎร์พิทักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงปนัดดา ทินวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กชายปรเมษฐ์ สอดแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงพรวิภา ขุนฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กชายพิริยกร เกิดกล้า
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กชายภคพล เกิดกล้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กชายรพีพัฒน์ ดาบด้วน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงรัชนีวรรณ บุญเฟรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กหญิงวิชิตา ศรีบุญเรือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กชายวุฒิชัย หอมล้น
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กชายศรัญู นำกรอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงศวิตา บุญเฟรือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงศิราภรณ์ บุญเฟรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กชายศิริพงษ์ เชือหอม

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กชายศิริโชค พรมพล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงสุภาพร พานจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองโล่ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงอรชา เกิดกล้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงอรปภา ไชยทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงอินทิรา ตุมชาติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงกนิษฐา แทนพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กชายกิตติพงษ์ นักใจธรรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ชะสันติ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงจิราพร ฮมภาราช
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เทียงนิน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงดุสิตา ขาวผ่อง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กชายธนภรณ์ สิงห์เงิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กชายธนากร พรมลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กชายนพพล บุญเฟรือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กชายนรินทร กลับสูงเนิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงปรียาภัทร์ บรรดาศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงพันธิตา สุริวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงมาริษา อุปสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงวรัญชลี ดวงมณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงวริศรา เสาไธสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงศรัญญา ไชยวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กชายสารัช ชุมเกตุ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงสาวิตรี มุลทุลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา รุ่งคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กชายอวกาศ นันทะสิงห์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กชายออมสิน บุญเฟรือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๖ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงวรัญญา สุภาพ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้8
วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กชายอภิชาติ ฤทธิศาสตร์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้8
วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กชายเตวิช มากสกุล
๑๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้8

วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กชายถนอมวงค์ ซือสัตย์

่

๑๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้8
วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงศิรินภา พรมอ่อน
๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้8

วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๕

นายสายนำ จงรวยกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๖

นายชยากร นาคนวล
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๗

นายอภิสิทธิ

์

วงค์อร่าม

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๘

นายธนดล บุญโกฏิ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๙

นายพิเสก วงชารี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๐

นายมนัส บุญโกฏิ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กชายพิพัฒน์ จันทร์ดำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กชายณัฐวัตร เมาลี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กชายกฤษดา หุยวัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กชายเชิดชัย เชือคำจันทร์

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กชายสันติ วรรณทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กชายอากรณ์ ส่งเสริม
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กชายจิรพงษ์ จิตโสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายสมชาย บุญเฟรือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กชายวัชรพงษ์ บุญเฟรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กชายณัฐสม บุญเฟรือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญเฟรือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

ชูคำ
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กชายฉัตรชัย อุ่นแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

พานจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กชายธนาวุฒิ บุญน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กชายธีรภัทร บุญเฟรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กชายนนทชัย นาดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กชายบวรวิช จันทร์แก้วสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กชายปญญา ดุจดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กชายพัทยา ใจหาญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กชายวีระภาพ สุภาพ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ปนมาศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ นิวาส
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กชายอัครวิทย์ บุญเฟรือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กชายยงยุทธ อุปสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กชายณัชพล วงษ์จันทร์สาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ การเพียร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กชายทศพร สิทธิปญญา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กชายธีรภัทร บุญเฟรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขวัญเมือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กชายพิศิษฐ์ เกิดผสม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ซือสัตย์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายสมรักษ์ ไชยสุวรรณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ เสน่หา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๕

นางสาวศศิประภา หวาวันจารย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๖

นางสาวสุทธิดา สร้อยจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๗

นางสาวปรัชญาพร อินทะพันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๘

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญสอน
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๙

นางสาวอาทิตยา แพงงาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๐

นางสาวพัชรพร เขียวอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงกุลิสรา เกิดกล้า ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แทนพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงเกตน์สิรี แก้วธรรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงธันวาพร บุญเฟรือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงสุรีพร บุญเฟรือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงณัฐริกา ไชยบุญเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงอภิกขณา โนนกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงกัณฐิกา แสงจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงวิจิตรา สอดแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงวันวิสา เภาศิริ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงธนธรณ์ พิมมาส
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีเมือง
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงนลิน พงค์วัล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงนิจวารี บุญเฟรือง
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เพชรินทร์ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงเรณู คงพันธ์
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงสมทรง กองสุข
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงอภัสรา บุญเฟรือง ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงอำพร สอดแก้ว
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงกิตติยา พิมมาศ
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงธนิฏฐา วิเชียรศรี
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงเยาวเรศ บุญเฟรือง
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงสายฝน สะอาด
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กชายปญญวัฒน์ เสาแก่น
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กชายเมธา เสาว์จันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงธมลวรรณ จันทะสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กชายธีทัต ผิวอ่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กชายธีรภัทร วิเศษศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กชายวิริยะ เทศราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กชายศุภกิจ ปานทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ผิวอ่อน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงเกศมณี ปานทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงแพรวา กงศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กชายไทยรัฐ สายจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กชายณัฐภูมิ สายสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กชายธีรวัต พลเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงนงนภัศ บุญเพ็ญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงปาณิสรา เกษคำ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กชายจักรินทร์ ดวงดอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กชายทินกร โพธิสาร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กชายอภิชาติ คำโท
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงแทนขวัญ ปอยยิม

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงนำหวาน ศรีทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงปาลิดา ถาปาด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงปนมณี เกษคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กชายเกียรติพงศ์ ปรางศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กชายเบญจพล พลเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงกมลพร สุดสังข์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กชายกฤษณะ สินศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงกัญชพร หนูลา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงกานต์ทิตา เส็งประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ สาธรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กหญิงณัฏฐาริณี สบายใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กชายทิฐธรรม นามนุษย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงทิพยสุดา นามมูลน้อย
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กชายธนายุทธ สิงหชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กชายธีรพัตร สิงห์คร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ บาตสุวรรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงปริณดา แก้วกำไร
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงปนมณี พิมหานาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กชายพร้อมพงศ์ เลากสิกรรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กชายพิชยา สารีบุตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงพิยดา คำงาม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กชายพีระพงษ์ ผิวงาม
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กชายภูวดล จาทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงมนต์นภา คำใส
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กชายวสันต์ คำลอย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงสุพารัตน์ สมปอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กชายสุรยุทธ ทองดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงอชิรญา อาทิตย์ตัง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กชายอดิวัฒน์ ทองแสง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงอรพิณ เส็งประโคน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อุ่นแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กว่างสนิท
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีโพธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เก่งคัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กชายกุมภา พลภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงกุสุมา พงษ์วัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กชายขจรวิทย์ แก้วภูบาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กชายวุฒินัน คู่ปถพี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กชายปฏิภาน สายชมพู
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กชายปณิธาณ แก้วลอย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงพิมณิฐา โพธิชัยนิธิกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กชายมนัสพงษ์ พันธ์บุญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงวรรณนิภา แซ่ซือ

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กชายวิธวัช มะปรางค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงวีชญาดา ไชยโชติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กหญิงศศิชา ระหา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กชายศุภชัย จันจำนงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กชายสิทธิชัย เรืองคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงสุธิดา อุตส่าห์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงสุมลฑา สุภาพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กชายสุริยะ แก้วลอย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ประชุมวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กชายอภินัทธ์ เปยรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีภักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงกัณทิมา โพธิสาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา อุ่นแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กชายกิตติภณ เลากสิกรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงจันทิมา บุญมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงฑิติญารัตน์ ศรีชนะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงตะวันฉาย เทพสุระ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา งอนสวรรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงธาดา บุญมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงปอรรัตน์ พรหล่อ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กชายภูเบศ เรียบรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กชายวีรพล สุดดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กชายเจษฎากร สระเงินสิงห์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กชายเทพพิทักษ ใจไป
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กชายกำธร อุ่นแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กชายชาญชัย คำสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กชายธิรวุฒิ สีดำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สาแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงปยะดา สุขคร้าม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ บาตสุวรรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กชายรัตนพล อุ่นแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงรัตนา สายอุทา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงวารุณีย์ จันดีบุต
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำแดง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงกัณฐิกา แสนบุตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงจิราพร บุญมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงชลลดา ทองแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กชายณัฐวุฒ จันดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงนิดา สัมพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายปาราเมศ พานจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กชายสมบัติ โคตรชารี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กชายอติเทพ พันนารัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ พิมมาศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โพธิไสย์

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กชายณัฐวัตร มาสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงรมณีย์ คำมีวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงรัชฏาพร โพธิศรี

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กชายวรวรรณ ขวัญเมือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๖

นายวีระพันธ์ จันเปรียง
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กชายศราวุธ มุ่งโปงกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๘

นางสาวสุธิตา ผิวอ่อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กหญิงสุพร ไชยโชติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๐

นางสาวอรอนงค์ ดัดตนรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กชายอัษฎาวุธ ไชยชนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๒

นางสาวกมลวรรณ ออมชมภู
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๓

นางสาวจุรีย์มาศ เทียมจิตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๔

นายบุญช่วย ชืนชม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๕

นางสาวปนมณี อุ่นแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๖

นายสุทธิราช จันพรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๗

นางสาวอาธิตญา อรุณเลิก
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๘

นางสาวชัชฎาภรณ์ มะโนรา
๐๓/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๙

นางสาวธัญญรัตน์ ทองลมุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๐

นางสาววิไลวรรณ บุญทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๑

นายสันติ ไชยสุวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๒

นางสาวสุทธิดา นามมนุษย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๓

นางสาวพัชรีดา จันคนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๔

นางสาวรณพร จันทะสน
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงก้องนภา กิจโกศล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงทิราพร วงศงาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงปนิชญา ดวงมณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กชายวรจักร์ อุไรโชติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ อารมณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงอาภาภัทร ชมจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กชายประวิตร สีหา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วเซียงหวาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กชายคามิน บุญโกฏิ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ศรีแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

น้อยสงวน
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กชายณัฐชัย จันทร์เพ็ง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กชายธีรพล ทองสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กชายนพรัตน์ ศรีกระชา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กชายภาคภูมิ ในทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กชายศักดิชัย

์

ทิพย์สมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กชายกิตติทัศ ศิลปศร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กชายณัฐภัทร สัมพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กชายนิคม จันทะมัน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กชายภัทรดนัย นิตกำเหนิด
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กชายรติพงษ์ คุ้มครอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กชายสราวุธ มุราชัย
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กชายสุธิโชค จานแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กชายณัฐพล นวลหงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กชายทศพร ศรีชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กชายธนากร แก้วกันหา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กชายผณินทร สังขะลึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กชายราชวัฏ บุญทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กชายวรพล อินไข
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตรีเหรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กชายอานัส มันคง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ บุญทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กชายธนาวัฒน์ จอมรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กชายวิชัย ดวงพล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แหวนเพ็ชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงเครือฟา ศรีเพ็ง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงจินตนา บุญโกฏิ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงปยฉัตร อึงจุ้ย

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงพิมพ์พร ชุมจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงรัตนภรณ์ วรรณทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สองงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงธัญชนก ตำหนิชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีดาน้อย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงปาลินี แสงทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงพิยดา ดงดอน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงวรัญญา มีศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา วงค์พิทักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงอินทราณี สุขศรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงจริยา บุบผา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงปาลิตา แก้วกันหา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงรุจิดา ศิลศร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ บุญทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์เภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงโสภิตา สีเพ็ง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงอารยา คงประเสิรฐ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงจิรนันท์ ตุมชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงนฤมล ว่องไว
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เสาร์จันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงสุธาสินี ปกฉิม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงอรปรียา แก้วกันหา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กชายจักรินทร์ พรมแสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กชายณัฐพล นามนวล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กชายธนาวัลย์ พวงมาลัยทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กชายธีรพงษ์ ศรีปราชญ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กชายมารุต รัตนคันทรง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กชายวรชิต ผิวหอม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กชายวิชาญ จันทะมัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กชายวุฒินันท์ พอกพูน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กชายจักพงค์ จันทกรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เสาร์แพง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กชายณรงศักดิ

์

น้อยสงวน
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กชายปราโมท ดวงเด่น
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กชายพรชัย พันธ์ศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กชายภราดร บุตรอุดม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กชายสมปอง สีโสด
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กชายสัตยา สุดใจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กชายสุรชัย ปลังกลาง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กชายอนันต์ สีน้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กชายธนัญชัย ส้มหวาน
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กชายสุริยงค์ สีด้วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กชายอนุสรณ์ บุตรพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงชลธิชา บุระเนตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงณัฐพร สมประสงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เปรียะกากู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงวรรนิศา อินธิเดช
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๑

นายสุรเชษฐ์ รำมะนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กชายกฤษ ไชยนะรา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายกฤษฎา สร้างสวน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กชายชยพล อำนักขันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

นะรืนรัมย์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กชายเทพกุญชร บวรกิจดำรงเลิศ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กชายนำบุญ รังสี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กชายพิพัฒน์ แก้วลอย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ อภิสันตานนท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กชายธนพนธ์ สมจิตต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายนิพนธ์ เสาแพง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กชายปรีชา วันนุบล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กชายพงสกร ผิวขาว
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

วงษ์พินิจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กชายภูรินทร์ เกษอินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กชายชาญณรงค์ มะปราง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กชายนพนันท์ เกษอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย พงษ์วัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กชายวิทวิทย์ จันคณา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กชายสิทธิชัย มณี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงชุติมา วงษ์พินิจ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา จันทร์เปรียง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชัยมงคล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงณิชกานต์ วงษ์พินิจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงธาราริยา สอยโว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงนัชธิญา สรจักร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงนาธร วงษ์พินิจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงเบญจมาศ จันทร์เปรียง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงสุนิสา วงษ์พินิจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงโสภิดา โสดา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงปราณี บุญตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงพนิตพร วงษ์พินิจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงอรปรียา สติภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม โคกพยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ จิตรโสม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กชายธนากร พิมศร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กชายนราธร มังคละ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

ทองละมุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีโคกกรวด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วงาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กชายธีรวัฒน์ โสภี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กชายวรรณา สมานิตย์
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กชายวีรภัทร โคสิตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กชายสิปกรณ์ งอนสวรรค์
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงกฤษติกา แก้วดำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงธัญยพร ปานทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงพรรณภัทร วรรณทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงอรปรียา เสนาเมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไชยสุวรรณ
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงนุชรีย์ สมานิตย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงศุภากร โพธิสาร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กชายกิตติชัย โพธิสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กชายคุณากร โคมารัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กชายจิรพงศ์ หมันประดุง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กชายชัยณรงค์ โพธิสาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กชายณภัทรชนม์ ทองลมุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กชายธนภัทร วัจนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กชายนัฐพงษ์ เรืองคำ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กชายปกรณ์ อนุลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กชายปกรณ์ ศรีรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กชายปฏิเวธ ฟากเซ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กชายประกาศิต แพงหอม
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กชายปณณวัฒน์ สายจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กชายวชิระ มังคละ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กชายอนุชา โพธิกระสังข์

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กชายอนุภัทร โพธิกระสังข์

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชินทอง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กชายไกรลาศ โพธิกระสังข์

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กชายชาคร โพธิกระสังข์

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กชายธนารุ่งโรจน์ แก้วลอย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กชายธีร์ธวัช สิงห์คำปอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กชายรณชัย โขวัฒน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กชายวรพงษ์ จิตรโสม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กชายวิชาญ จันทิมาลย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กชายวีระชัย ภูอาลัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

พนารินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กชายศิวะ สุดสังข์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กชายสุเมธ จิตรโสม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กชายเสริมศักดิ

์

ทรัพย์แสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กชายอภิชาติ ศิริเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงจิตติมา ดอกสะบา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงจิรัชฌา นวลพิจิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงชณิตา ไชยสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงชดานันท์ วงศ์สามารถ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ระงับภัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงฐิติชญา โพธิสาร
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา โคตมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงนัฌชา โพธิสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงบุษกร สิทธิศร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงพรจิตรา สะอาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงพาฝน โพธิกระสังข์

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์สุริย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงยุพยงค์ โพธิสาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงรัตติกาล ฆารประเดิม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงวาริศรา อุปศรี

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงสุพัตรา ทองแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงสุรางคนา โพธิสาร
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองละมุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ งอยภูธร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงชุติพร สำลี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงธัญชนก งอนสวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงนัทติยา โคตมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงเบญจมาศ โพธิสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงรัญชนา มังคละ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงสโรชา โคสิตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงอรทัย สุพรมมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงชวิศา แก้วลอย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาน วัดหนองขนาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงนภัสสร โพธิสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาน วัดหนองขนาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงศศิชา นันทะสิงห์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาน วัดหนองขนาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กชายสมยศ ทองละมุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาน วัดหนองขนาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กชายกิตตินันท์ สุขะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาน วัดหนองขนาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กชายทนากร จอดนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขนาน วัดหนองขนาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงนัฐธิดา มูลคาย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขนาน วัดหนองขนาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กชายวรวุฒิ คุณล้าน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขนาน วัดหนองขนาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กชายสุดสาคร เพ็ชรรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขนาน วัดหนองขนาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กชายชาตรีวิทย์ พะโสม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สีดาพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กชายณัฐกิต พะโสม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กชายพงษ์สุวัฒน์ บุญทน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กชายวัชชัย บุญจุม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กชายวันชัย สิทธิศร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กชายวิวัฒน์ ปลืมใจ

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กชายศตนันท์ สะอาด
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กชายสรศักดิ

์

พุฒภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กชายอัษฏาวุธ ศิริเทศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ขยันวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงเกุลสตรี สุดสังข์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงชยานันท์ แก้วลอย
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงบุษยากร เปยพรัต
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงปวีณา เพชรสังหาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงพิชญาภา สมบัติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงพิมพ์สุดา บุญจุม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พิลาดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงชัญญานุช สกุลรัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงณิชา วงษ์หารัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กชายทวีชัย สุขสังข์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กชายทัศน์พล โนนกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กชายธีรภัทร อ้อมชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กชายบรรณศร ไชยทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ขวัญเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กชายปยะทัศน์ ไชยทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ ไชยทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงภัคจิรา บุญปญญา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ทวีศักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กชายวีรภัทร ฝาเรือนดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กชายสรศักดิ

์

ยิบไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงสุภัชญา ไชยทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กชายกีรติ เพียงสองชัน

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กชายจิรภาส มุ่งมาตย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงชลพิชชา ศรีชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงนิตติยา เนียมจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงพรรำไพ กับรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กชายพิทวัส เทนสุนา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงภัทรพร ไชยทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กชายยศพล ไชยทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ไชยทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงอลีนตา เชือสา

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงเมธาวดี บุญเฟรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เนียมจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กชายนพรัตน์ ศรีสวรรค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กชายอติชาติ วัฒนาราช
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา หนูเสริม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงพิมพิกา อินธิเดช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กชายวสันต์ พานจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กชายวิรัตน์ หมืนจิตร

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กชายสุวัฒน์ ประมูลชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงเกตน์นิภา หล้าอุดม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กชายวิทวัส โคลดประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายอภิชาติ คำนึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงขวัญฤดี มาศศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข

วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงคีตภัทร แถวเถือนทอง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข

วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงวัลลภากร บุญเฟรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข

วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กชายอรุณ ไชยทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข

วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงกรพิน หอมหวาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงกรรณิกา อุ่นแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กชายกฤต สุขเสริม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กชายกิตติพงษ์ คำประสงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงขวัญชนก ไชยทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กชายจตุรวิชญ์ สถาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงจามจุรี จันทิมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กชายจิรกิตติ

์

พลคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กชายจิราวัฒน์ บุญลด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงชุลีกร นาคทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รัตนวงศ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กชายณัฐดนัย นำนวล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กชายณัฐพล นิกรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นันทรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กชายทัตสรวง ภาษี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงธัญจิรา ลาพรหมมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงธัญญา ไวยศิลป
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กชายธีรสิทธิ

์

นรเนตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กชายธเนศ นำนวล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กชายนันทวัฒน์ พรมนำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กชายประทีป สุนทมาตย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงประภาพร สังกา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงปลายฝน นวลแย้ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงปลายฟา นวลแย้ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงปาลิตา บุตรสัมฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กชายปุณณวิชญ์ บุญรมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กชายพีรเดช อายุวงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เขจรเนตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กชายมงคลชัย สติปญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงรัตมนี นำกรอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๘

เด็กชายรุจดนัย บัวบุญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงรุจิรา สมนึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๐

เด็กชายวรุตม์ นิลพัฒน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เนียนแนบ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กชายวาที ทัพรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กชายวิชชากร วงศ์กลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กชายวิทูร ตรีรัตน์วัฒนา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงวิภาดา นำนวล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงศิริขวัญ จันยุพา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๗
เด็กชายศิริมงคลศักดิ

์

เมืองจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กชายศิวกร โพธิสาร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กชายศุภกร คำหล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กชายศุรวิชญ์ มะปรางค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงสุธาสินี เพ็งแจ่ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายเสนีย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กชายอัครเดช อินหงษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กชายเรวัตร ประจญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กชายกฤติพัฒน์ อินโบราณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงกวินนาฎ เนียมจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงชญาณี โคสัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงชลาชล โชคชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กชายณัชพงศ์ ไชยทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กชายนครินทร์ ศรีภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงนิตยา พรมนำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงภัทรวีร์ กันยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๓ เด็กชายมลศิษฐกาญจณ์

เตียกประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ สมพงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๑ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กหญิงศันสนีย์ เนียนแนบ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กชายศุภชัย ภารการ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กชายสิทธิชัย แก้วมาลุน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กชายอนุพงค์ นำนวล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กชายเกียรติพงษ์ ศรีสวรรค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงเย็นฤดี ทรสาร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กชายไพรวัลย์ เกิดกล้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์ชาดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กชายจิรายุทธ โรจน์โสรจแสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงชนม์นิภา มาศศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กชายธีระชัย ใจอ้อม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กหญิงนันท์ธิดา สมาคม
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงนิรัชพร ขยันวงศ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กชายปริตถกร ปสสาระกัง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

วัตรโศก
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บงค์บุตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กชายอภิเดช ภิญโญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กชายเดชนรินทร์ ไชยสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กชายกฤษฎา นำนวล
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ นาคศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กชายธนดล ศรีพล
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กชายธีรภัทร บุระพวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงนันทิยา บุญลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กชายพงศกร จันทร์สว่าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๙

เด็กหญิงวรัญญา อนุวรรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิอุดม

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงสุนิสา พิญญาณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ลาภสาร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กชายอุกฤษฎ์ พรประสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๔

เด็กชายพีรพงค์ เดือนใส
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กชายสุธินันท์ สร้อยนาค
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กชายอัษฎาวุธ ลาภสาร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สุภาพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กชายกรชวัล พานจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงชารินี ขันแข็ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กชายชิษณุพงค์ คะระนันท์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กชายณัฐพล สินศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กชายธนกร ทองยอด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กชายนันทกร สายสุวรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กชายสุรเดช
ศรีเปลียนไพโรจน์

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ สุวรรณคงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กหญิงกชนิภา สุไว
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ นิลเพชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กชายกฤติพงศ์ มุ่งผล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงกฤติยา ราษี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เนียมจิตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กชายกฤษณะ ดาวัล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กชายกฤษณะ บุญเฟรือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงกันตินันท์ ภิรมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กชายกิตติกรณ์ ศรีสุภาพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงกิตติมา วรรณทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงกุลนิดา ศรีพิทักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กชายขจรชัย คาวีเสถียร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงจารวี หลวงขัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงจิตรานุช สุดาชาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กชายจิรภัทร สินนาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงจิรัชญา อุดร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กชายฉัตรชัย สิงห์คร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงชญาณิศ พิญญาณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงชญานันท์ ดอกจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงชนาทิพย์ เหรียญทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงชนาภา ไชยสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงชลธิชา สีดามาตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กชายชัยภพ ไพรปา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กชายชัยรัตน์ คุ้มครอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันตะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงช่อผกา แก้วธรรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร รักษาศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงณัฐนิชา เสน่หา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กชายณัฐภัทร พันธ์หนองโพน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงดรุณี โพธิมูล

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กชายถิรวัฒน์ สุพรรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงทักษพร บรรจงปรุ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงทิพยรัตน์ จันทะมาร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา มุ่งมาตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญพบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กหญิงธัญญะรัตน์ พันธุ์โพธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงธันยพร รักษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมบูรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กชายธีรภัทร จิตเสนาะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงบุญญาพร สมรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงบุษกร เหรียญทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กชายปรมินร์ พีชวณิชย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๙
เด็กชายประมวลศักดิ

์

ทาทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รุ่งคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ปจฉิมบุตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ สมรัตนานุรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กชายผลิตโชค พรหมศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กชายพงศ์พล อินธิเดช
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงพอใจ อุปมัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี ชัยฉลาด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงพิราภรณ์ ทองพิทักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ สร้อยประดับ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กชายระพีพัฒน์ พรหมมาด้วง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กชายรัชชานนท์ แหวนเพ็ชร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กชายรามิล สมัญญา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กชายรุทธกร เทศแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ นวลละออ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงรุ้งนภา ชูคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กชายฤทธิชัย แก้วธรรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงวนิดา บัวส่อง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กชายวันชัย เสนาะนำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงศรีภัชชา พากเพียร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กชายศิรวิทย์ วรรณทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กชายศุภโชค แก้วละออ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กชายสมบูรณ์ ชลธารชัยสิทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงสรวีย์ เหล่าศักดิศรี

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงสราลีวรรณ สุศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กชายสาริศ บุญเฟรือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงสิริมณี ปญญา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงสิริวิมล สิทธิศร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงสุชญา ดรโท
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงสุนิสา พันธ์มะลี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กชายสุพัฒน์ พุทธโชติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กชายอนวัช ดอกพวง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กชายอนุวัฒน์ เถาว์คำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กชายอภิลักษณ์ ทองเถาว์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ประสมกิจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงอริศรา ไชยสุวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กชายอัษฎาวุฒิ วรรณทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กหญิงอิศราภรณ์ จันทะวงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงอิสริยา โรจนวุฑฒิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ พันธ์แก่น
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กหญิงเกสรากรณ์ การบรรจง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กชายเตชินท์ ทามาดาล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงเนตรชนก มูลมาตย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กหญิงเมธาวี อมตเวทิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงแสนแก้ว แก้วแสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กชายโอวาท แต้จิระกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กชายกฤติน กลินศรีสุข

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กชายกฤตเมธ ขาวฟอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

แถบหอม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กชายธวัชชัย เทศกูล
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงธัญวรัตม์ แมกเนล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กชายยศกร ใจกัด
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงลลิดา เกตุมาตย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กชายศุภวัฒน์ ประชุมชัย
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กชายสิรภัทร วรบัณฑิต
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ ดอกพวง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา พิมสุข
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงอุสุมา โพธิสาร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กชายเอดาวัต พุทธวงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงเอมอร ดอกผล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กชายจิระภัทร ยอดแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กชายดนัยรัชน์ ภาณุมาศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ ชัยมงคล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีจันทร์โฉม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กหญิงอรทัย วรรณทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กชายเสกสรรค์ เสน่หา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กชายรัชชานนท์ เปลืองทุกข์

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กหญิงกมลชนก ด้วงเล็ก
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยสาร
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองดีธนชาต
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจช่วง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีสัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กชายกันตพงศ์ พงษ์สุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กชายกันตวิชญ์ ขจรประดิษฐ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงกาญจนา เทพนม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กชายกิตติธัช สีหะพล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมบัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กชายขันธ์ชัย ศรีเลิศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงคัมภีรพรรณ แสงมาศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กชายคุณากร นุตโร
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงจารุภัทร ระยับศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ พูนทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงจุฑาพร เข็มทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ระยับศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กชายชนาภัทร เวชแพทย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงชนิสรา ศรีเลิศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กชายชยุตพล สิงขร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงชลธิชา รักชาติ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงชลธิดา พงษ์สุระ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๖ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กชายชัชวาล แก้วเกษสี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กชายชัยนเรศ แสงสว่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กชายชัยมงคล กมุลลึก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กชายชาญณรงค์ ไชยชาญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กชายชาณุคริต แต้มงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงชุติมา สุขเสริม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กชายชุติเดช ประกอบดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กหญิงฐิติชญา ท่อนแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงฐิติพร จันทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กชายณรงค์ ทองแสน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงณัฐพร อรุณรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กชายณัฐพล ราษฎร์พิทักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กชายธนพงษ์ หอมอ้ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กชายธนรักษ์ นนทะพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แหวนเงิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงธิญาภรณ์ ราชาชัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กชายธิติภัทร พิชญสมบัติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กชายธีรดลย์ ปฎิทันโด
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ ทองดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กชายนที มังคัง

่ ่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงนภัสสร เภาแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงนภาภรณ์ ทองแดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงนภาภรณ์ วติวุฒิพงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงนฤมล สีหบุตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงนฤมล อสิพงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กชายนันทพัทธ์ เจนพิทักษ์คุณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงนันธิดา เตชะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กชายนิธิวัฒน์ เตารัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงบุษบา บุญช่วย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กชายปฏิภาณ พันธ์เพ็ชร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงปราณี ดวงสินทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กชายปราโมทย์ ทองดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กชายปรินทร์ ครอบเพชร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กชายพลศักดิ

์

เหล่าเลิศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงพัชรกันย์ วงศ์เจริญยิง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๗ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงพัชริตา ไตรพรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงพัฒนาวดี คำมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กชายพีรวัฒน์ พงษ์สุระ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กชายพุทธชาติ ไขกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงภรณ์นิภา หงำกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงมัชฌิมา อุ้มเชือ

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงมุธิตา ศรีโสภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงรจนามาส ศรีบุญเรือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงลักขณา จันทร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กชายวงศธร คูณทวี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันทะวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงวนิดา ศรงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงวราพร แหวนวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ทะรินรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พันจันดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงวราภรณ์ รัตนวัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๑

นางสาววริษรา ทองกำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญประกอบ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กชายวิทยาวัฒน์ นามแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๔

เด็กชายวิทวัส เข็มทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กชายวิศวพงศ์ พงษ์ธนู

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กชายวิษณุ อินทร์มณี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญอารักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงศศิธร นนทะไชย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงศิยาพร ระหาร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงศุภลักษ์ รัตนวัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กชายศุเมธ อินตา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กชายสรันด์ วิเศษชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กชายสาริศ ภูมิโคกรักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงสิตานันท์ สร้อยจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กชายสิทธิพร รัตนวัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงสิริมณี มณีจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงสุดาภรณ์ แสงมาศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงสุตาภัทร ระยับศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงสุภัทรา ดวงใจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ด่อนเจ๊ก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กชายสุริยา ศรีลาเลิศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กชายอธิคม ดวงโสภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กชายอนันตศักดิ

์

วรรณทวี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กชายอภิธนวัชร เหมือนศรีชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ระยับศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงอรพรรณ สินสุพรรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงอัจฉรา เกษี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กหญิงอัยญดา รัตนวัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา ทองพา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา สิมมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กชายอาทิตย์ แสนสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

สันดร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รินทร์จันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กชายเจษฎา สมภาร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กชายเจษฎา ไพรบึง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กชายเดชาวัต เข็มทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงเบญญทิพย์ พรมสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงเยาวเรศ พงธะนู

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีดำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงแสงเดือน บึงไกร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงโยษิตา อิมวงค์

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

แหวนวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กหญิงกรวิกา ยอดเหลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กชายกฤษฎาวุธ คำเสียง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สากล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงกัญฑมาศ สองสี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กชายกิตติ รัตนวัน
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กชายกิตติพงศ์ คำเสียง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กชายกิตติพงษ์ นิสาเฮาะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ ทรงกรด
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๑
เด็กหญิงกุหลาบทิพย์ สีสงสาร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงขจีนันท์ แสงมาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กชายคงสิทธิ

์

แผลงฤทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงจรีรัตน์ ทองหล่อ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๙ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงจารุวรรณ จันโท
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงชนิสา เรืองรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงชมพูนุท ดาวล้อม
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ คำมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กชายชาญณรงค์ อินทร์สุระ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กชายชิติพัทธ์ ศรีเลิศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กหญิงญานิศา จันทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงฑิตยา กลับสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แจ่มศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ บึงไกร
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงณัฐฐชา ยอดเสาร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงณัฐธิชา พงษ์ธนู
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ระยับศรี
๐๙/๑๒/๒๕๕๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กชายณัฐพล จุมพิศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายณัฐพล พงษ์ธนู
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กชายณัฐพล โพนยาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงณัฐมล ระยับศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงดวงหฤทัย แสงมาศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงดาราวรรณ แหวนวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงตรีเนตร นอสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงตะวันฉาย จันทร์สมุทร
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงทัศนีย์ สีสัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงทิพานัน พรมลิ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงธนพร ไทยน้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กชายธนาวุฒิ ประมวล
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กชายธนเดช ไกยสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงธมลวรรณ วงษ์เจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กชายธราเทพ แหวนเงิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงธันยพร ระยับศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ พงษ์สุระ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงนภัสกร ศิริสำราญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กชายนภัสถ์ ระยับศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทิมเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กชายนันทวุฒิ วงษ์สา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กชายนิรุจน์ สีชมภู
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๐ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงนุชนาฎ พิกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงบุณยาพร กองแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงบุษบา โคษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงปฐมาวดี ประมวล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงปรีญารัตน์ จันดา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สัตย์รักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงปรียาวัฒน์ เข็มทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กชายปวริศ บุราคร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กชายปวริศร์ แสนโสม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงปณฑิตา จันทร์ประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กชายปณณวิชญ์ แตงกระโทก
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงปาริชาติ เทากระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงปาริตา ศรีขันธมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงปารีรัฐ ระยับศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กชายปยะพันธ์ เพ็งแจ่ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีบริบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงพรนภา กาละพัฒน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงพรรณทิภา โฮ้หนู
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงพรสุดา ผาสุก
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงพวงผกา ไชยศรีษะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงพัชฎาพร พวงยอด
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กชายพัชรพงษ์ พันธุ์เลขา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงพัชรพร สมร
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กชายพิพัฒน์ ดวงอินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา พงษ์สุระ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ใจคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงพิไลวรรณ รัตนแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กชายพุธฤกษ์ สิงห์เทพ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กชายฟาตะวัน เสนาจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กชายภราดร ศรีโสภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงภัทราพร พิมพ์จันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กชายภูมิระพี บุญสอน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงมทุรา จันสมุด
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงมาริษา ทองกองเตีย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กชายรณชัย บุญละออง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๑ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงรัชนีญา บุดดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงรัตติยา นิภาชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงรัตนา ดวงตา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กชายวชิรวิชญ์ บุญช่วย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงวริศรา ยอดใจดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กชายวรเชนทร์ ไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กชายวรเชษฐ์ อสิพงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กชายวัชรพล จุลสำโรง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กชายวัชระพล โยยิง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กชายวัชรินทร์ ไพรศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ไทยม่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงศศิกาญ พรมดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กชายศักดินันท์ ห่อเหว่
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงศิริพรรณ คำเสียง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กชายศุภกร สีสัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กชายศุภชัย ศรีบริบูรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กชายศุภากร สมบัติวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กชายสมศักดิ

์

พูลทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กชายสรณ์สิริ บุญมาก
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กชายสรวิชญ์ แสงอุ่นศิริโชติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กชายสราวุฒิ ประเสริฐสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กชายสิทธิชัย ใยสูบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงสิรินภา พินิจผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงสุจิตรา ธรรมรักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงสุชีรา พงค์ษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงสุทธิดา แสงมาศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กหญิงสุทัตตา ประมวล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กชายสุธิราช ศรีเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงสุธีธิดา นรดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงสุนันธา คำเสียง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงสุปราณี จันทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงสุภาพร แหวนวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงสุภาวิกา ยอดอาจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กชายสุริยา ประมวล
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงสุเขมิกา คำเสียง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๒ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กชายอดิศร อุระวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดอนเหลือม
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงอนุธิดา จันทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงอนุสรา ไร่ดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ศรีบริบูรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงอพัสชา ดำนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กชายอภิชัย สีสัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กชายอภิวัฒน์ แจ่มศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงอภิษฎา ไกรราม
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กหญิงอลิชา แก้วละมุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กชายอังศุชวาล ตระกูลสัมพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กชายอัษฎาวุธ ปดถา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กชายอุกกฤษฏ์ แสงเพ็ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงอุ่นเรือน สารมิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แสงมาศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงเกวลิน ทองดีธนชาต
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา อาจภักดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กชายเจษฎาภร โสศรีสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๘
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

สุระโคตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงเมธาวลัย สายกระสุน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กชายเอกธนากร ดอนเหลือม
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงแสงดาว รัตนวัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงกนกพร สีสัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงกมรวรรณ เทียนขาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงกมฤทัย สมบูรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ ขันธบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ สายสินธุ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ อาทิตย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงกรวิภา จันทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กชายกฤตนัย เพ็งพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงกฤติยา กระวันทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กชายกฤษฎา คูณผล
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กชายกฤษณะ พฤกษา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงการะเกด ปนหอม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กชายกิจติตังค์ ศรัทธาคลัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๓ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงกิตติมา เหมรานนท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กหญิงกุสุมา บุดดาวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กชายก้องเกียรติ ใจกล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กชายคฑาวุทธ เลิศงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงจันทรัสม์ ดวงอาจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงจารุวรรณ งามเปรียม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงจิตรตะวัน อินตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ เอียมประโคน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงจิรามณี วิเศษดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กชายจีรพงศ์ จันสนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กชายจีรวัฒน์ เข็มทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พงษ์สุวรรณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงจุไรรัตน์ คำเสียง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กชายชลชาติ รักษากุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กชายชลชาติ ไพลธุรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงชลดา เชือบัณฑิต

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงชลธิชา สนับหนุน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงชลธิชา อุปครุฑ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กหญิงชลธิชา แก้วยอดลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สอิงทอง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ สุโทสา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กชายชานนท์ หงษ์สนิท
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กชายชิติพัทธ์ นาคนวล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงชุติภา บำรุงธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงชุลีพร หงส์ศิริ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงญดาภา อรุณรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงฐานิกา อสิพงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงฐิตาพร เฮ้าเฮง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อุ่นจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิลาชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กชายณัฐดนัย รัตนวัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กชายณัฐนนท์ ยศเสนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงณัฐนรี ประมวล
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สีสัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงดวงใจ อสิพงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๔ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ใจมนต์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา เพ็งแจ่ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กชายธนพล ไชยภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงธนยา ดอนบ้านเขียว
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กชายธนินท์ธร บุญช่วย
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๕
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

อัครชาติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กชายธีระพล เกษวงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กหญิงนกภรัตน์ สีสัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ สีตะวัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กชายนภสินธุ์ ประสานวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กชายปฎิภาณ พงษ์สุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงปนัดดา บัวระภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงประกาย อัครชาติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กหญิงปรัชญา กันตะภาค
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กชายปรัชญา ราษี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กหญิงปราณี สีสัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงปรารถนา ธนะชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กชายปรินทร บุญทูน
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กชายปรีชา ขาวสะอาด
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงพนัสดา พงษ์ธนู
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงพนิตดา สมนึก
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงพนิตา ศรีเลิศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงพรชิตา ดวงมาลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีบาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงพัชรนันท์ ระยับศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงพัชรภรณ์ เสร็จสิน

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงพิจักษณา ทองแสน
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงพิชญธิดา สาธร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงพิชญวรรณ ผักไหม
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงพิมพิกา สีสัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กชายพิสิษฐ์ มัชฌิมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนวัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๓
เด็กหญิงภัทฑิญาภรณ์

เอียวงศ์

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี คำเสียง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๕ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กชายภัทรเนตร ทองมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กชายภาคภูมิ อิสาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กชายภาณพงษ์ คำนวน
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ทรงเดช
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ บุญประกอบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสด
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กชายภานุเดช อายุวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กชายภาสกร จันโท
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงภาสินี ดวงสีดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กชายภูมินทร์ กรานมูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กชายภูรี วรสิงห์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กชายมงคล กรวยสูงเนิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงมณทิชา ภาคสอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กชายมนัส พงษ์สุระ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กชายมนัส สีสัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กชายยศวินน์ ยอดสาย
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กชายยุคลเดช ทิพย์แสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ ระยับศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงรัญชนา ศรีลาชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงรัตติมาภรณ์ ศรีโกศักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงรัตติยากร พงษ์สุระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กหญิงรัตนา ประมวล
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กหญิงรัตนาพร ระยับศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงลลิตา แพงมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงวทันยา สีดำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กชายวรชน บุตรดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กหญิงวรรัตน์ แสงมาศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายวัชระชัย ท่าหาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงวาชินี สมบัติวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงวาลิสา บัวบาล
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงศกุนตลา มะณีลำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ สระแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงศิรินภา ชัยวิเศษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำมา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กชายศิวกร ม่วงอ่อน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กชายศุภกร ทองกำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ ระยับศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กชายสกลเดช ตาซือ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กหญิงสนิตรา จันสมุด
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กชายสมเจตน์ ศรีเลิศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงสศินาภร เศาศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงสาวินี พงษ์สุระ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงสิริยากร คำแสน
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงสุธิดา จำปาหวาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กชายสุธิราช สมโภชน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงสุนิสา อัครชาติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กชายสุภณัฐ วติวุฒิพงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงสไบทิพย์ ไชยชาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงหัทกาญจน์ สีสัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงหัทยา ทวีชาติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

บึงไกร
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กชายอนิรุทธ์ ดอนเหลือม
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กชายอนุศักดิ

์

อสิพงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

พงษ์ธนู
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ นรดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กชายอมรรัตน์ เกษศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงอรยา หนองฮี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กชายอรรถพร ครองแสนเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กชายอลงกรณ์ คำแพง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กชายอัครพล ถาพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กหญิงอัญชิสา กำลังเหลือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กชายอัศราวุธ สานทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงอาทิตยา พงษ์สุระ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กชายอิสระ สุวรรณา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงอิสริญาภรณ์ คำมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

เจริญทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงอุมาพร รถยัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กชายเก่งกิจ สีหิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงเจนนิศา โทชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กชายเฉลิมเกียรติ

์

โสดาธาตุ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๗ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

ไชยภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กชายเสกสรรค์ หนูจิตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รุ่งสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีแย้ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๙

นายกมลวิช แหวนวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๐

นางสาวกอบดาว วิเศษพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๑

นางสาวกอบเดือน วิเศษพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๒

นางสาวกัลยาณิน สุขศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๓

นางสาวกาญจนา อักษร
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงกุลจิรา จันทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงกุหลาบทิพย์ สถาน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๖

นายกู้เกียรติ บุญประทุม
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๗

นายขจรศักดิ

์

แก้วละมุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๘

นางสาวขนิษฐา แหวนวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๙

นางสาวขวัญชีวัน รัตนวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กชายคเณศ เข็มทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๑

นางสาวจงสุข วังกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กชายจติพงษ์ ม่วงอ่อน
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๓

นายจักรดุลย์ คำลี
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๔

นายจิตรกร ทุมเสน
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๕

นางสาวจินตนา อัครชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๖

นายจีรุฒม์ แขกทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๗

นางสาวจุฑามาศ ยอดสาย
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๘

นางสาวจุฑามาส ดวงศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๙

นางสาวชลดา เหมือนตา
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๐

นางสาวชลธิชา เข็มทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๑

นายชาญวิทย์ ทองเอียม

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๒

นางสาวชุติกาณจน์ บุญประกอบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๓

นางสาวญาดา บุตรงาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๔

นางสาวฐิติมา แหวนเงิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๕

นายณฐกฤษณ์ ศรีสงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๖

นายณรงค์ศักดิ

์

ทองกำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๗

นายณรงค์ศักดิ

์

บึงไกร
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๘

นายณรงฤทธิ

์

อัครชาติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๙

นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๐

นางสาวณัฐริกา สลายทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๑

นางสาวณัฐวดี ระยับศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๒

นางสาวณัฐิกา ทองพาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๓

นางสาวณันฑิภา ตุ่มใสย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๔

นายดนุพล คำพลอย
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงดวงกมล พันธ์พิบูลย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๖

นางสาวดวงฤทัย คำเสียง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๗

นายทรงพล ขันทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๘

นางสาวทัศนาวลัย เติมใจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงธนพร ชาติสีหราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๐

นายธนพล แสงมาศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๑

นายธนวัฒน์ นนทวงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๒

นายธนัญชัย สมใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๓

เด็กชายธนาคาร พิมโคตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๔

นายธรณ์เทพ แสงเพ็ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๕

นางสาวธัญชนก วงศ์ละคร
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๖

นางสาวธิรพา พงษ์สุระ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๗

นางสาวนัตติกานต์ ประพาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๘

นางสาวนันทิดา อุติลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๙

นางสาวนันธิยา จันสนิท
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๐

นายนิธิสวัสดิ

์

อสิพงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๑

นายนุชากรณ์ ดอนเหลือม
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๒

นายบริณต พงษ์สุระ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๓

เด็กชายบัญชา บุตรดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๔

นายบุลากร พงษ์สุระ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๕

นายประภากร พงษ์สุวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๖

นายปริญญา นิยมวัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๗

นางสาวปรียาพร พงษ์ธนู
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุภนาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๙

นางสาวปวีณย์ธิดา ผาธรรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๐

นางสาวปวีณา ก้านเหลือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๑

นางสาวปณฑิตา วิวาสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๒

นางสาวปาริฉัตร เอกสังวาลย์วงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๓

นางสาวปาริชาติ จันทร์เทศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๔

นางสาวผกามาศ ธนะชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๕

นายพงศภรณ์ สีตะวัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๖

นายพงศ์เทพ ดวงอินทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๗

นายพงษ์เพชร นิระไทย
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๘

นายพรชัย คำมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๙

นางสาวพรทิพย์ พลธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๐

นางสาวพวงผกา เหล่าเลิศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๑

นางสาวพัชญา นรดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๒

นางสาวพัชริดา สังฆ์วัตุย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๓

นายพินิจวงษ์ กอไธสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๔

นางสาวพิมผกา ชิมชาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๕

นายพีรพัฒน์ แพงพรมมา
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๖

นางสาวพุทษณี คำแท่ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๗

นายมังกร ซิวฮะหลี
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๘

นางสาวรัชฎาภรณ์ พรหมลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๙

นายรัตนภูมิ วิเชียร
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๐

นายรัตนโชติ เข็มทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๑

นางสาวรุ่งนภา วิชัยวงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๒

นางสาวรุ่งนภาวัน โสคำแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๓

นายลิปปกร เข็มทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๔

นางสาววรกานต์ สีสัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๕

นายวรชัย แก้วละมุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๖

นางสาววรรณา อัครชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๗

นายวรวิทย์ อินธนู

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๘

นางสาววรัญญา จันสมุทร
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๙

นางสาววัชรี แหวนวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๐

นางสาววาสนา จันดำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๑

นางสาววิภา ศรีปราชณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๒

นางสาววิภารัตน์ ตระกูลสัมพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๓

นางสาววิภารัตน์ ยกพล
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๔

นางสาววิลาวัลย์ จันทร์สมุทร
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๕

เด็กหญิงวิไลพร จันทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๖

นายวีรชัย เงินจันตา
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๗

นายศรัณย์ พวงทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๘

นางสาวศศิกานต์ จันสมุทร
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๙

เด็กหญิงศศิวิมล กองวารี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๐ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๐

นางสาวศิรินทิพย์ จำนิล
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๑

นางสาวศิริรัตน์ ทองลาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๒

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีระษา
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๓

นางสาวศิริเกษ เดชสุทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๔

นางสาวสกุณา กลอกกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๕

นายสสกล โทอาสา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๖

นายสัญชัย อัครชาติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๗

นายสิทธิพงษ์ ศรีสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๘

นางสาวสิรินาฎ แหวนเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๙

นางสาวสุดารัตน์ สะเดาทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๐

นางสาวสุธิดา ระยับศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๑

นางสาวสุปรียา แสงอุ่น
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๒

นางสาวสุภัสสร กองแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๓

นางสาวสุภัสสรา คำสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๔

นางสาวสุภาพร ใจเพ็ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๕

นางสาวสุรัญชนา สมบัติวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๖

นายสุริชัย ศรีลาเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๗

นางสาวสุริยาพร มะโนรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๘

นางสาวสุรีรัตน์ พงษ์ธนู
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๙

นางสาวสุวิมล สุขสมบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๐

นางสาวอธิติญา ศรีเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๑

นายอภิสิทธิ

์

ปอสูงเนิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๒

นายอภิสิทธิ

์

แหวนวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๓

นางสาวอริษา ร่วมทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๔

นางสาวอัญชลิกา คำล้วน
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๕

นางสาวอัญชลิกา บุญปญญา
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๖

นางสาวอัญธิกา ชินละมาตร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๗

นางสาวอารียา ดัชถุยาวัตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๘

นางสาวอารียา รัตนวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๙

นางสาวอารีรัตน์ ประมวล
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๐

นางสาวอุมาพร ทองดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๑

นางสาวเกษราพร เหลาทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงเขมจิรา จันทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๓

นางสาวเทียมแข ประมวล
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๔

นางสาวเบญจมา หงษ์ทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๑ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๕

นางสาวเบญจรัตน์ เข็มทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๖

นางสาวเบญจวรรณ มานะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๗

นางสาวเปรมฤทัย ดีเลิศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๘

นางสาวเพ็ญพิชา ประโภชนัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๙

นายเมธัส แซ่ตัง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๐

นางสาวเสาวลักษณ์ แสงเพ็ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๑

นางสาวแก้วกานต์ โยธะกา
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๒

นางสาวใบเตย โลกรัก
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๓

นายกฤตพจน์ อ้นทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๔

นางสาวกัญญาพัชร กุหลาบกุลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๕

นายกิตติพัทธ์ จันทพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๖

นายคทายุทธ์ บุญประสพ
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๗

นายจตุรพร แหวนวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๘

นายจักรพันธ์ รัตนวัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๙

นางสาวจิดาภา แหวนเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๐

นายจิระพงศ์ ผาธรรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๑

นายจิรโชติ รัตนวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๒

นายชลสิทธิ

์

ไพลธุรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๓

นางสาวชลิตาภรณ์ ประมวล
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๔

นายชาคริส แก้วนิล

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๕

นายชาญศักดิ

์

อัครชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๖

นางสาวชืนกมล

่

บุญร่วง
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๗

นางสาวฐิณัชฎา บุญจอม
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๘

นายณรงค์ฤทธิ

์

สายสิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๙

นายณรงค์ศักดิ

์

ชุนรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๐

นายณัฐพนธ์ พรหมพิลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๑

นางสาวดวงทิพย์ วิเศษชาติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๒

นางสาวดุสิตา ธรรมประชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๓

นายทัตเทพ คำเสียง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๔

นายธงชัย อสิพงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๕

นางสาวธัญญรัตน์ วิยาสิงห์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๖

นางสาวธัญญารัตน์ แหวนวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๗

นางสาวธันย์ชนก สุดตานนท์
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๘

นายนราธร ทีทัดด้วง
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๙

นางสาวนิรมล บุตรดา
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๐
นางสาวประกายเพชร

อัครชาติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๑

นางสาวปญญพัฒน์ แก้วละมุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๒

นางสาวผกาวรรณ จันทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๓

นายพณิชพล ใจสุระ
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๔

นายพลวัฒน์ ทองดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๕

นายพลอธิป สีสัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๖

นายพลากร ดอนเหลือม
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๗

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

สร้อยเพ็ช
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๘

นายพิเจตส์ ทองผัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๙

นางสาวมุธิตา คำมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๐

นางสาววรรณวิษา แสงงา
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๑

นางสาววรรณิภา ดวงตา
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๒

นางสาววรัญญา ศรีลาชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๓

นางสาววรากรณ์ ผ่านพินิจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๔

นายวัชรพล จันทร์ทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๕

นางสาววิลาวรรณ ชาติวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๖

นางสาวศิริภรณ์ จารุชินภัคกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๗

นายศุภชัย คำเสียง
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๘

นางสาวสริตา ละลี
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๙

นางสาวสิริวิมล โสมาบุตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๐

นางสาวสุกัญญา หงษ์สนิท

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๑

นางสาวสุทธิดา สีตา
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๒

นางสาวสุพัตรา ตันทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๓

นางสาวสุพัตรา อสิพงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๔

นางสาวอภิญญา อักษร
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๕

นายอภิสิทธิ

์

ปุริโส
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๖

นางสาวอรปรียา เข็มทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๗

นางสาวเนตรนภา วิชัยวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๘

นางสาวกมลรัตน์ แหวนวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๙

นายกรณินทร์ แหวนเงิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๐

นางสาวกฤติยาณี พงธะนู
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๑

นางสาวกฤษณา ทุมภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๒

นางสาวกัลยา ผาสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๓

นางสาวกัลยาณี สง่างาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๔

นายคิรากร พรหมลิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๓ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๕

นางสาวจารุวรรณ กำแพงใหญ่
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๖

นางสาวจิราพร ชมหอม
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๗

นางสาวจิราพร วิเศษชาติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๘

นายจิราพัชร ไพสน
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๙

นายจิรเมธ อสิพงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๐

นายชนินทร์ บุญกล้า
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๑

นายชัชดนัย ไพลธุลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๒

นางสาวชัญญานุช เสือแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๓

นางสาวชาลินี ดวงมณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๔

นางสาวชุติมา สีดำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๕

นางสาวณัฐริณีย์ ม่วงอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๖

นายณัฐวุฒิ บุญอุ้ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๗

นางสาวดวงใจ หาดคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๘

นายทักษิณ กาสีวัน
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๙

นายทักษิณ ถาพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๐

นางสาวทิฆัมพร พงษ์สุระ
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๑

นางสาวทิพนาถ เข็มทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๒

นายธงชัย พันชัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๓

นายธนชัย แสงมาศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๔

นายธนพรรชน์ กลีบฉวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๕

นายธนภัทร ดีอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๖

นายธราธร พงษ์สุวรรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๗

นางสาวนภัสวรรณ ทองดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๘

นางสาวนราพร พวงยอด
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๙

นายนฤปราชญ์ ศักดิชัยพานิชกุล

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๐

นางสาวบงกช เข็มทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๑

นางสาวบัวคำ คำเสียง
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๒

นายบุญญฤทธิ

์

เอียมนุ่ม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๓

นายปรีดี สีตะวัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๔

นางสาวพรนภา ดวงศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๕

นางสาวพรรณนิภา สุริยภาพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๖

นางสาวพรสิริ พันธมาศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๗

นายพรเทพ สีสัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๘

นางสาวพลาภรณ์ อสิพงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๙

นางสาวพัฒนาพร ระยับศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๐

นางสาวพัทยา กาพา
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๑

นายพันธวัช จันทร์ทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๒

นางสาวพาณินี ยามใสย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๓

นางสาวพิชญา คามบุศย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๔

นางสาวพิชานาก ไชยชาญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๕

นางสาวพิมพ์วิไล ธิราชรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๖

นางสาวพิราวรรณ ทองกำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๗

นายภิรมย์ อัคชาติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๘

นายยอดกตัญู นันตะวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๙

นางสาวรัชดาภรณ์ ชัยสาลี
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๐

นายราชันย์ ดวงจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๑

นางสาวรุ่งธิวา สนณรงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๒

นางสาววราภรณ์ หงศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๓

นายวัชณะ สูงรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๔

นายวิชวัฒน์ คำเขือง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๕

นายศักย์รพี คตภูธร
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๖

นางสาวศิริวิภา ยอดไฟอินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๗

นางสาวศุภาวรรณ แสงมาศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๘

นางสาวสมัญชญา อัครชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๙

นายสราวุฒิ มาตย์นอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๐

นางสาวสันต์หทัย แสนสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๑

นางสาวสินีนาฏ แหวนเงิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๒

นางสาวสุดาลักษ์ รัตนวัน
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๓

นางสาวสุทธิดา มีพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๔

นางสาวสุนิสา วงษ์แหวน
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๕

นางสาวสุนิสา อินทศักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๖

นางสาวสุภาพร สถาน
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๗

นางสาวสุมาลี สีสัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๘

นางสาวสุวนันท์ นามวิชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๙

นางสาวอชิรญา ราหามาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๐

นางสาวอภิญญา มนทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๑

นายอภิวัตร ดอนเหลือม

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๒

นายอภิศักดิ

์

นาคขอน
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๓

นางสาวอรยา ทวีชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๔

นายอำนาจ ศรีเลิศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๕

นายอิทธิพล แก้วพา
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๖

นางสาวอุบล คำเสียง
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๗

นางสาวอุมาพร หงษ์อินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๘

นางสาวเกตนิภา แหวนเงิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๙

นางสาวเกษร จันสมุทร
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๐

นางสาวเกือกูล

้

แก้วละมุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๑

นายณัฐพงษ์ สีสัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๒

นายณัฐวัฒน์ อัครชาติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๓

นายตะวัน เดือนขาว
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๔

นายธนากร ไชยสนาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๕

นายธวัชชัย มบขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๖

นายบุญยวัฒน์ อักษร
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๗

นายพัฒนศิลป พรมลิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๘

นายพิทักษ์ นรดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๙

นางสาวพินประภา อัครชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๐

นางสาวพิไลวรรณ ระยับศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๑

นางสาววนิดา อาจเอือม

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๒

นางสาววราภรณ์ สาตุ่น
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๓

นายวันเฉลิม คำทา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๔

นายศรายุทธ มูลเหล็ก
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๕

นายศักดา จันทร์เขียว
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๖

นายศุภกฤต คำมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๗

นางสาวสันต์ฤทัย ทองดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๘

นายสายันต์ ยอดโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๙

นายสุริยา อสิพงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๐

นายหงษ์ทอง ศรียันต์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๑

นายอภิวัฒน์ ใยแสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๒

นายอรรณพ คำมา
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๓

นายอัมรินทร์ ช่องวารินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๔

นางสาวอารียา ภาสดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๕

นายอิทธิกร คำวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๖

นายไกรวิชญ์ ทองกำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๗

นายกิติศักดิ

์

จันทำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๘

นายจักรพงศ์ มณฑล

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๙

นายจักรภัทร ศรีบานเย็น

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๖ / ๕๙๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๐

นายจาตุรณ พรมลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๑

นายจิรศักดิ

์

เขียวอ่อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๒

นางสาวจีรภิญญา เขตนิมิตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๓

นายธนวัฒน์ พงษ์สุระ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๔

นายธีรพล สมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๕

นายนันทพัทธ์ จารุรัศมีวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๖

นายพัฒนพงษ์ เพ็งพิทักษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๗

นายพีรพัฒน์ สีตะวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๘

นายรพีพงษ์ คำเสียง
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๙

นางสาวรัชฏาพร แก้วระวัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๐

นางสาวราตรี ศรีลาชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๑

นายวิระชัย ทองสาย
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๒

นางสาวสมฤทัย อินทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๓

นายสิรภพ งามเลิศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๔

นายสืบศักดิ

์

พงษ์ธนู
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๕

นางสาวสุดารัตน์ การะเกต

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๖

นางสาวสุดารัตน์ สีสัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๗

นางสาวสุภาพร พงษ์ธนู
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๘

นายสุรดิษ แข่งขัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๙

นางสาวสุรนุช สำนักนิตย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๐

นายอัสพร สอนจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๑

นายอุดมทรัพย์ เข็มทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๒

นายเฉลิมชัย ปดสา
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๓

นายเอกรัตน์ ใชยภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๔

นางสาวกมลรัตน์ ขาวสะอาด
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๕

นายขจรเกียรติ นรดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๖

นางสาวจีรนันท์ อักษร
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๗

นางสาวณัฎธิชา วงค์คำจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๘

นายธนาเทพ ยอดจันดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๙

นายยุทธพิชัย คำเสียง
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๐

นางสาวรัตติยากร พรมลิ
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๑

นางสาวรัตนา นานวน
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๒

นายวณัฐพงศ์ นรดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๓

นางสาววไลลักษณ์ สอนสี
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๔

นางสาวศศิธร ก้านเหลือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๕

นางสาวศศิธร เจียงพงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๖

นางสาวสุดา พุเพ่ง
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๗

นายอนุพงษ์ สอนใหม่
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๘

นางสาวอิสราภรณ์ พืชนะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๙

นายศรีตระกูล คำเสียง
๐๑/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงประภาภัทร จันทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ หวังผล
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงอรจิรา จบหล้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำลือ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กชายเกรียงไกร มลศิลป
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงเกวลิน ไพทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงเบญจภรณ์ แจ่มใส
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กชายกิตติธัช พรมอุก

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กชายชินวัตร แก้วละมูล
๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กชายธนวัต สุภานาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กชายนิมิตร พิมพะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๑

นางสาววนัน อินทร์นุช
๑๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงศิริยากร ภูมิสนิท
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงสายชล นาคนวน
๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กชายสุรธัช สุขมัน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๕

นางสาวจิตรฤทัย บุตรดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๖

นางสาวตรีทิพย์นภา มุ่งหมาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๗

นางสาวธณัฐฐิณีย์ อินตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๘

นายวราพงศ์ แสงมาศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๙

นายวีระพันธ์ แสงอุ่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๐

นางสาวชนนิกานต์ แสวงสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๑

นางสาวธิดาเทพ สิงขรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๒

นายวิเชียร หาญเสมอ
๒๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๓

นายวุฒิพงษ์ พิมพะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๔

นางสาวสุชาดา พรหมลิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๕

นางสาวสุพรรษา เอียมรัมย์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๖

นางสาวอาทิตยา จันทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๗

นางสาวเสาวลักษณ์ สมบัติดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๘

นายกิตติวัฒน์ แสงมาศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๙

นายธนากร สีสัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๐

นายธนาศักดิ

์

ม่วงอ่อน
๒๔/๐๙/๒๕๓๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๑

นายนิติกร พรมลิ
๐๓/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๒

นางสาวนีรนุช นาคนวล
๑๕/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๓

นายพงศ์สิทธิ

์

เครือวัลย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๔

นายสุริยา เดือนขาว
๑๗/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๕

นายอำนาจ สิงห์ขรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๖

นายปยะวัฒน์ พรมลิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงธนัชพร จรแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๘

เด็กชายนันทชัย ผ่านพินิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ รักษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๐

เด็กชายอนุชา ทวีชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กชายอหันศา คุณประทุม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๒

เด็กชายทิวัตด์ กิงแก้ว

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงลลิตา เหมาะทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงศุภรดา บุญประกอบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงกนิษฐา วิเศษชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญเพ็ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา แหวนเงิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงมาศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงจรรยลักษณ์ วงศ์ภักดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๐

เด็กชายจิรพัฒน์ จันทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงฉันทิศา มันทะราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดวงใจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๓

เด็กชายพรภิพัฒน์ สายสมบัติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงพัชราภา พิลายนต์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๕

เด็กหญิงสุทธิดา นนที

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ พาสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๗

เด็กหญิงอรุโนทัย ชัยภูมี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๘

เด็กชายจันทรัช ก้านสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๙

เด็กชายพชร สงละออ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๐

เด็กชายพัชรพล นันทสิงห์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี นรดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงศศิกมล อินตา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงอภิชญา แสงอุ่น
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๔

เด็กชายพรพิทักษ์ สมนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๕

เด็กชายเอกชน ศรีสมพร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงจารุวรรณ กุหลาบกุลี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงชวิศา กิงรัตน์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กชายชินภัทร อุทัยคาม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๙

เด็กหญิงปริชาติ จันทร์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๐

เด็กชายกมลเทพ ยมภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงกาญจนา มาสูงเนิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๒

เด็กชายกิตติ เนียมหอม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๓

เด็กชายกิตตินันท์ จันทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงกิตติยาภร โลภา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๕

เด็กหญิงจันทิมา บุญเริม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๖

เด็กหญิงณัฏฐ์วดี เทียนขาว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๗

เด็กชายธนกร ดอนเหลือม
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๘

เด็กชายธนากร แสงมาศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๙

เด็กหญิงธารารัตน์ จันทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๐

เด็กหญิงนำฝน เทียนขาว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงพิกุลทอง แสงมาศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กชายภานุเดช โชคชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กหญิงรัตนา แดงงาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ มีสัตธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กหญิงวิชญาพร มันทะราช
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กหญิงศุลารัตน์ ไชยภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ใจก๋องแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๘

เด็กหญิงเบญญาภรณ์
เอียงประสิทธิ

้ ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา เอียงประสิทธิ

้ ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๐

เด็กหญิงนฤมล โพธิศรีแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๑

เด็กชายพสุนันท์ จำปา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ นรดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงจิราพร จันทร์ประเสริฐ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๔

เด็กชายชญานนท์ แสงมาศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงนัทธิดา มาสูงเนิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงนิราพรรณ สิงขร
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองหล่อ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงพรชิตา อินแพง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงภัทราวดี แหวนเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๐

เด็กชายภาสกร แก้วละมุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา สุภาวหา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ คุ้มสุวรรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงอริสรา มีด้วง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงบุษรินทร์ เลือมวิลัย

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๕

นางสาวธนัชพร ทวีชาติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๖

นายสมหวัง บุญเสริม
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๗

นายสิทธิพงษ์ แหวนเงิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงธนัทชา ดำริสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงนิตยา พิมพ์เพียง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงวรรณกานต์ อินตา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุหลาบกุลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมสุรินทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงนภัสสร ตรีแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงวรัญญา มณีลำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๕

เด็กชายศิริวัฒน์ พันธมาศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๖

เด็กชายจตุรภัทร แก้วสว่าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๗

เด็กชายจิรวัฒน์ สง่างาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๘

เด็กชายฉัตรชัย สง่างาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงณัฐฐาพร นาคนวล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงดวงฤดี ทวีชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงปลายฝน วงษ์ภักดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงปารวี โสพัฒน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงสุวนัน แสงเพ็ง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๔

เด็กหญิงเกศยาภรณ์ รัตนสกุลญาติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงเกสรา บุดดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๗

เด็กหญิงชนลดา นาคสี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา นาคนวล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ นาคนวล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ไชยภา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงวรินดา ยิงเชิดงาม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๓

เด็กชายวิวัฒน์ ปวงงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงสิริมนต์ ตุ่มใสย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๕

เด็กชายอดิศร หาดคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงอิศราภรณ์ สถาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๗

เด็กชายเมธี เขียวแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กชายคฑาวุฒิ เทพทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๙

เด็กหญิงฐิตาพร สุภาทิพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงณัฐริกา บุญท่วม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงธีรนุช มุขสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กชายผดุงศักดิ

์

นาคนวล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๓

เด็กชายวีรชาติ วิเศษชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๔

เด็กชายสมโภช กรรณิกา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงสุชาดา แสงมาศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กหญิงอรทัย คำพูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงธัญดา แสนมนตรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๘

นางสาวสุกัญจนา ทองภา
๒๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ์ จันทกลม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๐

เด็กหญิงกัญญาภัทร จันทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๑

เด็กชายจักรภัทร ทองแย้ม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๒

เด็กชายนภัสกร จันทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงพรนภา ใสศรัทธา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงรัชนีกร บุญเชิด
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงศิริญฤดี ยอดเสาร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงหัทยา จันทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงเบญญาภา เหลวกูล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๘

เด็กชายคมสันต์ จันทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กชายคุณานนท์ ดูรืนรัมย์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงญาณิศา แสงมาศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงธัชพรรณ คำเสียง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองจุ้ย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๓

เด็กหญิงปรียาภา จันทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๔

เด็กชายปวิทธ์ เหมือนชอบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงภัทรธิดา แหวนเงิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๖

เด็กชายยศเมธา เทียนขาว
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ นักคำพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๘

เด็กหญิงวิชาดา ดากาวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๐

เด็กชายอภิรักษ์ จันทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงอานันตยา แสงมาศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๒

เด็กชายเก้าพลชัย แหวนเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจสุระ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๕

เด็กชายชัยชนะ สุขบันเทิง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงนิฌาดา อินแพง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงนำทิพย์ เพ็ชสมัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กหญิงบุษบา แสงมาศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ เหมือนชอบ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงปวีณา ชุมพลไกรษร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงพรรณลพา แหวนเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ แหวนเงิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ พรรณกนกศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงวลักษ์สุดา แหวนเงิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงสุจิตรา นรดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กชายสุทธิชัย พันธ์ทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงอนัญญา ทองมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ เทียนขาว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงอินทิรา แสนบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงชนกานต์ แหวนเงิน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงสิราวรรณ สุนทร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา แก่นวงค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กชายกฤษฎา บุญเสริม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงจันทร์วิมล เหล่าเลิศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงจินตนา แหวนวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงชลธิดา ขอมเดช
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงปาณิสรา วิเศษชาติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ สอนมี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชอบนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงนุชวรา โกสิลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๑

เด็กชายพลวัต พันธมาศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๒

เด็กชายภัทรพงษ์ โททอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงลลิตา ชฎาทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๔

เด็กชายสุทธิชาติ วิชุมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ สุภนาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงอรอุมา บัวทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงอะวัสดา สุภาวหา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๘

เด็กชายชัชวาล งามนัก
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๙

เด็กชายศราวุฒิ วังสรรค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๐

เด็กชายสิทธินันท์ พันธมาศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงกฤตติกา ศรีวัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๒

นายกิตติชัย แสงอุ่นห์
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๓

นางสาวชนาพา ศรีสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๔

นางสาวพรรนิดา โสพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๕

เด็กหญิงรุจิรา พันธมาศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๖

นางสาวรุ่งนภา สายแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๗

นางสาวอภิญญา วิชุมา
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๘

นางสาวจริญา นาคนวล
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๙

นายจิระศักดิ

์

พันธมาศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๐

นายทวีศักดิ

์

แก้วละมุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๑

นางสาวธัญญาลักษณ์
วิถุนัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๒

นายประกาศิษย์ ยอดจันดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๓

นางสาวมะลิวรรณ มณีลำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๔

นางสาววรรณนิสา พวงจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๕

นางสาววิภาพร หอมหวล
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๖

นางสาวศิริพร วิเศษชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๗

นายสุรชัย กระสังข์
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๘

นายอภิไธย บุญเสริม
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๙

นางสาวอินทุอร อินตา
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๐

นางสาวกัญญาวีร์ กุประดิษฐ
๓๐/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๑

นางสาวนันทกา พันธะมาศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๒

นางสาวศศิณา สุริยงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงกุลธิดา เพราะผักแว่น
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงจิราณี หล้าลำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๕

เด็กหญิงฉวีวรรณ พันธมาศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๖

เด็กหญิงตรีชฏา มีสัตย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๗

เด็กหญิงปรียาภัทร บุญเสริม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๘

เด็กหญิงพัชราภา ควรสุข
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๙

นางสาววรรณณา ชฎาทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๐

เด็กชายวิโรจน์ มะวัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ พันธมาศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๒

เด็กหญิงสุภัทตรา เจริญยิง

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ผาธรรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๔

เด็กชายจิรายุทธ บุญใส
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๕

เด็กหญิงทวีติยา พุฒหอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๖

เด็กชายคุณากร ทวีชาติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๗

เด็กหญิงฉัตรชนก แสงมาศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๘

เด็กหญิงกันติยา วระเชษ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๙

เด็กหญิงจรรยา ประทุมวัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๐

เด็กหญิงจิตรวรรณ ธนูทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๑

เด็กชายจิรายุทธ ศรีษะย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ โสมาบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๔

เด็กชายชัยชนะ ทองดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๕

เด็กหญิงชุตินันท์ ภูมิลีกอบกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๖

เด็กหญิงฐิติกมล แหวนวงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๗

เด็กชายณัฐกร ทองดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พงษ์สุวรรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๙

เด็กชายนนทศักดิ

์

ทองดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๐

เด็กหญิงนราภรณ์ แก้วเพ็ชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๑

เด็กหญิงนาตยา ทองดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๒

เด็กหญิงปณิตา เติมใจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๓

เด็กชายพีรัชสร ทองแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์ดากุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๕

เด็กชายภูมิรัชสิต ทองแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๖

เด็กชายยุทธนา ทองดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงรุ้งพราย ทองดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงวรรณภา สีสัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๐

เด็กชายวรเวช ทองดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๑

เด็กชายศราวุธ สีสัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๒

เด็กชายสิรวิชญ์ อินตะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา สีแสวง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๔

เด็กชายอมรชัย บุญประกอบ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๕

เด็กชายอมรศักดิ

์

บุญประกอบ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๖

เด็กชายอรุพงค์ อุตรา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงอัยลดา คะเรรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๘

เด็กชายเกียรติณรงค์ ทองดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๙

เด็กชายภูมินทร์ อสิพงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงศิระประภา เกือทาน

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงกมลชนก ผันผ่อน
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ม่วงอ่อน
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๓

เด็กหญิงกัลยา จันดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๔

เด็กชายจิตรเทพ ธารสะอาด
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงนิศามณี ทองดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๖

เด็กหญิงพิชญธิดา ทองดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงมุกดา สีสัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน กอกหวาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๙

เด็กชายศักดา อุ่นไพร
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๐

นายสุทธิพงค์ ทองดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงกาญจิรา ระหาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงจินตภัทร์ หาดคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๓

เด็กหญิงจิราพร แสงมาศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๔

เด็กหญิงจีรนันท์ อาษาจิต
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงฐานิดา อสิพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๖

เด็กหญิงดวงหทัย ชิณบุตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๗

เด็กหญิงนิตยา แหวนวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ แย้มจันทึก
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๙

เด็กชายวิวิธชัย ทองบุ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๐

เด็กชายวีรชาติ อักษร
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๑

เด็กชายสุภัทรชัย คำเสียง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงอธีณา ศรียันต์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงอมราภรณ์ สุดตา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงเกษราภรณ์ อักษร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ยาเคน
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๗

เด็กชายธีรเมธ คำเสียง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๘

เด็กชายสุธิราช ชิณบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๙

เด็กชายกิตติพงศ์ คำเสียง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๐

เด็กชายชัยวิชิต ไชยเสนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๑

เด็กชายพิษณุพงษ์ พงษ์สุวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ สีดำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๓

เด็กหญิงศศิธร สีสัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๔

เด็กหญิงศิริญากรณ์ สีสัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๕

เด็กหญิงศิริวรรณ คำเสียง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา เหมหงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๗

เด็กชายจตุรงค์ วงค์สุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๘

เด็กชายจอมภพ ธำมรงคสกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๙

เด็กหญิงจิรดา ทองกำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๐

เด็กหญิงบัญฑิตา สีลาสม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงพิกุลวรรณ ตุ้มคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๒

เด็กชายรังสรรค์ ถังไชย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ สีดำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๔

เด็กหญิงจริยา ภัคดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๕

เด็กชายชนาวีช์ คำเสียง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๖

เด็กชายชัยรัตน์ คำเสียง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ คุณพระ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๘

เด็กหญิงดริพร ราชชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๙

เด็กหญิงปทิตตา เตชะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๐

เด็กหญิงปรียาภัทร ทองดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๑

เด็กชายปองคุณ เตชะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๒

เด็กหญิงปาลิดา สีดำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ธรรมบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๔

เด็กชายมงคล คำเสียง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๕

เด็กชายยสินทร คำเสียง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๖

เด็กชายยุทธภูมิ สีสัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คำเสียง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๘

เด็กหญิงลักขณา ระยับศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๙

เด็กชายชีวานนท์ ไยแจ่ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๐

เด็กชายธวัชชัย สีสัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๑

เด็กชายวิสุทธิ

์

พิมพะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๒

เด็กชายสุระชัย คำเสียง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๓

เด็กชายธนกร อินทร์ตา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๔

เด็กหญิงปรียากร พรมลิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๗ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๕

เด็กชายปยพงศ์ หมันสิงห์

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ชมพล
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๗

เด็กชายสุเมธ แก้วหล่อ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงอาทิติยา ขยัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๙

เด็กชายเอกพล พรหมลิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๐

เด็กชายณัฐพล สุขล้น
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๑

เด็กชายภาณุพงษ์ เทียงเลา

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๒

นายสุวิทย์ ระยับศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงกนกณภัทร รินทร์จันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ จันเทศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๕

เด็กชายกฤษดา ระยับศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ใจสุระ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงกัณลยา จุมพิต
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ รัตนวัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงชุติอร พรหมศรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๐

เด็กชายดลฤทธิ

์

เขียวพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๑

เด็กชายธนากร ศิระมาตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๒

เด็กชายนิรุต ส่องแสง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๓

เด็กหญิงปยธิดา มากมูล
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ นิลจำรัส
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๕

เด็กหญิงศุภากร เข็มทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๖

เด็กชายสุพัฒพงษ์ ผาสุข
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๗

เด็กหญิงอารียา ทองทึง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๘

เด็กชายเจตพัฒน์ แจ้งคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงนัฏฐาภรณ์ วีระพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๐

เด็กชายวิษณุพงศ์ ไพรวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงสุรินดา บุญเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงกมลชนก สายสุนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๓

เด็กชายจารุวัฒน์ สาลีทำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงจีรณา พลท้าว
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๕

เด็กชายชัชวาลย์ เวชแพทย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสนดวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงนิวดี สวนเสน่ห์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๙

เด็กหญิงปยนันท์ บุตรดาวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงพรณภา จันสมุด
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๑

เด็กชายพัทธนันท์ ประสมบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๒

เด็กชายภูวดล ตันหัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุตรงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๔

เด็กหญิงวรรณิภา ชาตรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรดาวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงสรัญญา ชัยบังคม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๗

เด็กชายเอกราช เทากระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงจงมณี ธิมาชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๙

เด็กหญิงฉันทิศา จันทร์สมุทร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เกตุหอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ ศรสิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงนริศรา สีตะวัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๔

เด็กหญิงบุญสิตา แสงสอน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ระยับศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๖

เด็กหญิงพชรอร สีตะวัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๗

เด็กหญิงภณิดา พงษ์สุระ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๘

เด็กชายภานุ สีระบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงมณฑิตา พงษ์สุระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงละไม อัครชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๑

เด็กชายวศุ สีระบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๒

เด็กชายสรศักดิ

์

จันทร์สมุทร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๓

เด็กหญิงสิริดา เกตุกัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๔

เด็กชายสุพี ขวัญเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๕

เด็กชายสุริยฉัตร บุตรดาวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๖

เด็กชายอดิสรณ์ ระยับศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๗

เด็กชายอนุรักษ์ พันธมาศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงอภิญญา เกษศิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๙

เด็กหญิงเขมิกา จันทร์สมบัติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงเทพกานต์ สิทธิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงกัณหา สารมิตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงกันติชา พลท้าว
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๓

เด็กชายก้องกิดากร พงษ์สุระ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๔

เด็กหญิงชญานี อัครชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๕

เด็กชายชาลี สารมิตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๖

เด็กชายธีรเดช จันทร์สมุด
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๗

เด็กชายนิดติญา อัยพงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๘

เด็กหญิงปทมา ศรีเลิศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๙

เด็กชายภูมินทร์ ตันหัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๐

เด็กหญิงมายยาวี สายกระสุน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๑

เด็กหญิงมีนา หมันไร่

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๒

เด็กชายวรรณลภย์ จันทร์สมุทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๓

เด็กชายวรวิทย์ จันทร์สมุทร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๔

เด็กชายวิธวินท์ จันทร์สมุด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ จันทร์ทองดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๖

เด็กหญิงอทิตยา สีตะวัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๗

เด็กหญิงกนกกาญจน์ คำทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๘

เด็กชายจักรนรินทร์ ใจดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๙

เด็กชายธนัชชา ปุรณกรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๐

เด็กชายนนทวัฒน์ บุตรดาวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๑

เด็กชายนิธิกร พิมพ์ทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๒

เด็กหญิงมาริษา แก้วสาธร
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๓

เด็กชายศรัณยู หาสูง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ ทับช่วยขวา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๕

เด็กหญิงอัมราภรณ์ โคนาบาล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๖

เด็กชายอัมรินทร์ บุตรดาวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๗

เด็กหญิงชนะพร มังวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๘

เด็กหญิงชุติมา สัจจะธง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๙

เด็กหญิงธัญภสร สดีวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทับช่วยขวา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๑

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์สมุทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ แนมดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ เตารัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๔

เด็กหญิงกนกพรรณ โคษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๕

เด็กชายกิตติทัศน์ เหมือนตา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ระหาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๗

เด็กชายชยณัฐ กงตู้คำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๘

เด็กชายณัฐชัย โคษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงสีดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๐ / ๕๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๐

เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๑

เด็กชายธนพงษ์ ศรีระวัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๒

เด็กชายธนโชติ กัญญา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำแสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๔

เด็กหญิงธีราพร ทองบุญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๕

เด็กชายปญญพล พงษ์สุระ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงปญญพัฒน์ ภาเฮือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงปยภรณ์ พงษ์สุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๘

เด็กชายปยะชัย พรมนรา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๙

เด็กชายปยะวัช โกรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๐

เด็กหญิงพรธิตรา เตียนสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๑

เด็กชายพิสิษฐ์ สายพิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๒
เด็กชายพีระภัทรพงษ์

พงษ์ธนู
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๓

เด็กหญิงวณิชชา ธะนะชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงวรนุช ถาพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๕

เด็กหญิงศกุนิชญ์ สวัสดิรักษา

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๖

เด็กชายศุกลวัฒน์ แสงอรุณ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๗

เด็กหญิงสุกานดา มังคัง

่ ่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๘

เด็กชายสุทธินันท์ ระหาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๙

เด็กหญิงสุภาดา ศรีเลิศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๐

เด็กชายอนุชิต นรดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ นรดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๒

เด็กหญิงศศิธร สารีธา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๓

เด็กชายสิทธิชัย จบไตรเภท
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๔

เด็กชายชัยมงคล ศรีลาชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๕

เด็กหญิงณัฐพร ลำใย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดวงตะวัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๗

เด็กหญิงพรไพริน จันทศร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุตรสอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงรัชฎาพร ทองพาด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๐

เด็กหญิงฤทัยชนก ปตถา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ธรรมบุตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๒

เด็กหญิงสุมินตรา บุญขวาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๓

เด็กหญิงสุลิตา บึงไกร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๔

เด็กชายไชยวัฒน์ บุญเลิศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๑ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงกมลชนก ช้อยสูงเนิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่อนขาว
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๗

เด็กชายคี  จุน คิม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๘

เด็กชายชาติกล้า เค้าแคน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๙

เด็กชายถิรวัฒน์ พรมพิลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๐

เด็กชายธนากิต แสนโสม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๑
เด็กหญิงปนทญานนท์

พงษ์สุระ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๒

เด็กชายรัฐภูมิ จันทะวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๓

เด็กหญิงวรกานต์ ดวงตา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงวรัญญา ไชยนิตย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๕

เด็กชายศิรวัฒน์ นรดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๖

เด็กชายจิรภัทร คามบุศย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงธัญญาดา นามวิชัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงประวีณา พงษ์สุระ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงพิมพ์นารา ธีระบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๐

เด็กชายมังกร โยธะกา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๑

เด็กหญิงวีรภัทธา เหมุทัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๒

เด็กหญิงเมธาพร เกษศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๓

เด็กชายธนภัทร อินทร์อำไพ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๔

เด็กหญิงภคินี ทุมมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๕

เด็กหญิงอรปรียา เพียรจำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงกัญชพร ทองมนต์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๗

เด็กชายธนภัทร บุญร่วม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๘

เด็กชายปริญญา คันธวัติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงสิริกัลยา ภูหล้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๐

เด็กหญิงสโรชา บุญร่วม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๑

เด็กชายกิตติภณ สารพงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๒

เด็กชายกิติชัย สุภาพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงชนม์ชนก สมศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๔

เด็กชายณัฏฐกร ธรรมคุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงมาลัยทิพย์ เกลือห่อม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๖

เด็กชายอนุพงศ์ จันทศิลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงอาทิตยา ปรางมาศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแมด วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๘

เด็กหญิงกนกกร นาครินทร์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๙

เด็กชายกิตติรัตน์ ศรีสวย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงจันทกานต์ มะตูม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๑

เด็กชายจิตติ ศรัทธา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๒

เด็กชายชัยนันท์ ธรรมสา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๓

เด็กหญิงญาดา อินธ์พันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๔

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ บุญร่วม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๕

เด็กหญิงธนัญญา พวงเกตุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๖

เด็กชายธัญเทพ บุญร่วม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๗

เด็กหญิงนรินทรา แสนสนิท

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงบุษบา เหรียญทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๙

เด็กชายปรีชา บุญร่วม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๐

เด็กหญิงปาริฉัตร กลำเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงปาริฉัตร วงษ์จิตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๒

เด็กชายพงศกร เพชรบูรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๓

เด็กชายพัชรพงษ์ วงศรีเทพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๔

เด็กชายพีรวัส คงโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ บำเพ็ญเพียร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๖

เด็กชายยศธร ธรรมคุณ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๗

เด็กชายยูโร พรหมสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงวรรณพรกุล เรือนสิงห์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๙

เด็กชายวสุพล เบ้าทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๐

เด็กชายศักรินทร์ บุญร่วม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๑

เด็กชายศุภกร ธิอามาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ เบ้าทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงสิริวิมล นิลทลาด
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๔

เด็กชายสุพจน์ จันแจ้ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๕

เด็กหญิงสุวิมล บุญเยียม

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๖

เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุญส่ง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๗

เด็กชายอชิระ นาครินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๘

เด็กชายอติชาติ จันทร์ทิพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๙

เด็กชายอภินันท์ สุภาพ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๐

เด็กชายอมรชัย ไพรบึง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๑

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ไชยโชติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงเนตรนภาพร
สาระวัลย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๓

เด็กชายเพชรรัตน์ สุนันท์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปรางนวน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๕

เด็กชายเอกภาพ พันธ์ภักดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศักดิขจรชัย

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สัทธา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๘

เด็กหญิงคุณัญญา เกษก้าน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๙

เด็กชายจิรกิตติ

์

แตงฉำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๐

เด็กชายจิรภัทร บุญร่วม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๑

เด็กชายจิรายุทธ สารนอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๒

เด็กหญิงฐิติยา บุญร่วม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๓

เด็กหญิงณปภาพัชร์ สุพรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๔

เด็กชายณัฐนันท์ เกษก้าน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๕

เด็กหญิงณัฐรัมภา เกษการ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๖

เด็กชายณันท์ธภัส ตวนบุตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๗

เด็กชายธัญวุฒิ สิทธิสงคราม

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๘

เด็กชายธีรภัทร ในทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ขวัญอ่อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๐

เด็กชายบัญชา เสนคราม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๑

เด็กหญิงปริญญา อ่อนสนิท

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๒

เด็กหญิงมณฑิตา ม่วงแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ บุญร่วม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๔

เด็กชายลภัส ธรรมสา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงวีราพร เสาวัง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๖

เด็กหญิงสร้อยเพชร กลำเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญประคม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๘

เด็กชายสุขสมบูรณ์ ไพรบึง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๙

เด็กชายสุทธินัย ไพรบึง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๐

เด็กหญิงสุธิดา มาเมือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๑

เด็กหญิงอทัยรัตน์ สุริยะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงอนันตญา อินอมร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงอัจฉรา โพธิทอง

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปรางมาศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๕

เด็กหญิงเรวดี กลำเงิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๖

เด็กชายไกรสิทธิ

์

บุญร่วม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๗

เด็กหญิงกุลธิดา กลำเงิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญร่วม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงฐิติชญา โสมณวัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๔ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงฑิตยา โยธี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงดวงกมล ไขรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงธันยธรณ์ สุพรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๓

เด็กชายธีรพงศ์ พันธ์แก่น
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๔

เด็กชายธีระเดช ตวนบุตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงปาลิตา อาจใจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงยุวดี สุขทะวงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๗

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

ชายผา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ธรรมสา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๙

เด็กชายอัคพงษ์ ทองมนต์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๐

เด็กหญิงเขมิกา ไพรบึง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงกัญญาณี มีศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีกระชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงชาลิณี แสนศรี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๔
เด็กหญิงณัชมนวรรณ

มะโนชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ พงษ์วัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๖

เด็กชายดุสิต แก้วกัณหา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๗

เด็กชายทรงยศ กลำเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๘

เด็กหญิงธนวรรณ บุญสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

เสนคราม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงบัวทิพย์ แสนเงิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๑

เด็กชายบุญธวัช อำนวย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๒

เด็กหญิงพิญาดา สาระพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๓

เด็กชายศิริทรัพย์ พันสอาด
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๔

เด็กชายสิริวัฒน์ เจริญรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา เบญมาศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงเอมอร อินทร์เพชร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๗

เด็กชายจิตติพร ฉิมภารี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๘

เด็กชายชญานนท์ พันจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงชนิสร พงษ์วัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๐

เด็กชายชัยมงคล พรมมากุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงฐิตาภา แก้วเวียง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๒

เด็กชายธนากร ทรงจิตร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ นิมขุนทด

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๔

เด็กชายพลสิทธิ

์

พันธ์แก่น
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๕

เด็กชายพัฒนา เจตมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๖

เด็กชายรัชภูมิ สุทธิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงวิชชุดา ขันติวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงศิริประภา วรรณทะวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๙

เด็กชายสายสัมพันธ์ ไชยมูล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงสุชาดา ศรีทาบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงสุชาดา เบ็ญมาศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ ประทุมวงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๓

เด็กชายอภิชาติ วสุเลิศสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๔

เด็กชายอัสนี บังเอิญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๕

เด็กหญิงอามิตา พันธ์มาลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงเกตวลิน แซ่เฮ้ง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๗

เด็กชายเจษฎา เลิศล้น
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงโชติกา สุภาพ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๙

เด็กชายไกศิริ ยมณี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงณัฐนิชา พงษ์วัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ ใจดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๒

เด็กหญิงดวงเดือน อินบุดดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๓

เด็กชายทสินทร์ ไชยโชติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงทิพยรัตน์ สาธุวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๕

เด็กชายนิตินัย ไพรบึง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๖

เด็กชายพงศกร ทองอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงวราภรณ์ พะนะสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงอรุณี บุญร่วม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๙

เด็กชายเจษฎา สุภาพ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๐

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๑

เด็กชายจิรภัทร แก้วชารี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๒

เด็กหญิงนิลลดา สุขกาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงนำทิพย์ พงษ์เพชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๔

เด็กหญิงวราภรณ์ สุภาพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๕

เด็กหญิงเกตุศราพร สุวันนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๖

เด็กชายเอกวัฒน์ ศิลาวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงรวิพร เลิศล้น
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๘

เด็กหญิงอรนิชา ธรรมคุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๙

เด็กหญิงจารุวรรณ สีดา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๐

เด็กหญิงนันธิดา แก้วมงคล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๑

เด็กหญิงปณิดา เผ่าพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงภัทนภา แก้วกัณหา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงคิรินทร ศรีดาชาติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๔

นางสาวจันทร์ทรา วันเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๕

เด็กหญิงทิพวรรณ คำปลิว
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๖

เด็กชายธิติพล ทุงฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๗

เด็กหญิงปยดา สุภาพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๘

เด็กชายวงศกร ธรรมคุณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๙

เด็กหญิงวรกานต์ ปญญาโส

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๐

เด็กชายอัครเดช ไชยมูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงอารียา พิมูลชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๒

เด็กชายเจษฎา ศรีบุญเรือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๓

นางสาวทิพรัตน์ โพธิทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๔

นายพงค์กร สัตนาโค
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๕

นายมารุจณ์ บุดชาติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๖

นายสรณ์ศิริ พรมมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๗

นางสาวหัทยา โพธิทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๘

นางสาวเบ็ญมาศ สุภาพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๙

นายจิตพัต ศรัทธา
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๐

นายบวรนันท์ ปรางมาศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๑

นายประจวบ ครองยุทธ
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๒

นายภูรินทร์ หาญกล้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๓

นายสมาน พาลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๔

นางสาวสุดารัตน์ แก้วมงคล
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ชามัด
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๖

เด็กหญิงชลธิชา คุ้มครอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ทุยกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๘

เด็กชายณันทวัฒน์ นามผา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๙

เด็กชายธีระ ธนชัยสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๐

เด็กชายนพรัตน์ อายุวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๑

เด็กหญิงสุพรรณณิกา
สมเสนา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๒

เด็กชายอธิชาติ เกษก้าน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงอีฟศราภรณ์ สุขกาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๔

เด็กหญิงปยะดา ศรีบุญเรือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๗ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๕

เด็กหญิงพนิดา วิลามาศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา ทองมนต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๗

เด็กหญิงอรฤษา สุพรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๘

เด็กชายกิตติภพ สาระทำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๙

เด็กชายคัมภีร์ นนเทศา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๐

เด็กหญิงจิราพร คำเหลือ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๑

เด็กชายจีรพัฒน์ สมเสนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๓

เด็กชายทินภัทร ทองมนต์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ อาจใจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๕

เด็กชายวุฒินันท์ คำใสย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงสุภัสสรา พันธ์แก่น
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๗

เด็กชายกิตติณัฏฐ์ โสภาพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๘

เด็กหญิงปณิดา แก้วบุตรดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๙

เด็กชายสุทธิเดช ตาอุดม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๐

เด็กหญิงเนตรกมล เกษมะณีย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุกกะตะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๒

เด็กชายกิตติพงศ์ นามมูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงมณฑิตา คณาญาติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๔

เด็กชายวรวุฒิ ตาอุดม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงวิภา รามภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๖

เด็กชายวีระวัตร รุ่งแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๗

เด็กชายสรศักดิ

์

บัวจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงเบญญาภา จันเทพา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๙

เด็กชายกฤตพล โพธินาง

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๐

เด็กหญิงพาณิภัค พรหมชาติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๑

เด็กหญิงวณัฐชา คนหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๒

เด็กชายวรภพ ยาศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๓

เด็กชายวุฒิชัย ปลูกพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๔

เด็กหญิงอภิสรา กันยามัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๕

เด็กชายอัษฎางฐ์กูล รัตนะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๖

เด็กหญิงอารียา เสาทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๗

เด็กหญิงณัฐฑลิกา บุญเตา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ครองยุทธ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๙

เด็กชายถิรเจตน์ พันธ์มะลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๐

เด็กชายธำรงชัย โยธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๑

เด็กชายนรินธร บุญเตา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๒

เด็กชายนันทภพ ปรางมาศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๓

เด็กชายพนิชกร จิตรัก
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๔

เด็กชายพลากร จันทร์ทิพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๕

เด็กชายวีระพล ศรีวงษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสนสนัน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๗

เด็กชายเสกศรันย์ ล่วงกระโทก
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงเอมิกา ทองผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๙

เด็กชายชุธิพงษ์ ธรรมะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงนิภาดา พันธ์มะลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๑

เด็กชายศิริพงศ์ สายใจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ พันธ์มะลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ราษโส
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๔

เด็กหญิงกิตติชัญญา สีนามโหน่ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๕

เด็กหญิงชุตินันท์ วงษ์คำภา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๖

เด็กหญิงนำผึง

้

พงษ์เพชร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๗

เด็กหญิงบุญสิตา มักสัน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๘

เด็กชายพงดิศักดิ

์ ์

พุฒทะพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๙

เด็กชายภูริพัฒน์ เมืองกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๐

เด็กชายฤทธิรุทธิ

์

พงษ์เพชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงลักษณ์คณา พุฒพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงสุภัทรา สิงห์โคตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๓

เด็กชายอนุชา พงษ์เพชร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๔

เด็กชายเจษฎาภัทร บุญขาว
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ดุษฎีนิพนธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๖

เด็กชายจิตรภาณุ ยอดจักร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๗

เด็กหญิงฉัตรแก้ว กระโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ แสนจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๙

เด็กชายธุวานันท์ สุภาพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ พลทองเมือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงพลอยวรีย์ วงษ์อ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไก่แก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงวนิดา อัมภรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงวิรากานต์ ภาษี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๕

เด็กชายวีรภาพ สุยบุตดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยอดจักร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงอรปรียา โสมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๘

เด็กหญิงอาทิตยา หอมหุน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๙

เด็กชายกิตติพล อัมภรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภาษี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๑

เด็กหญิงณัฐติญา ทองบาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๒

เด็กหญิงปนัดดา ขันทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๓

เด็กชายพชรพล หงษ์มืด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๔

เด็กชายยุทธพงษ์ พุฒทะพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๕

เด็กชายวัชรินทร์ วรอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สายแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินแดง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๗

เด็กหญิงจันยเนตณ์ จันทรเสนา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๘ เด็กชายมนต์พระกาญจน์

คำเหลือ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๙

เด็กชายระพีพัฒน์ มะโนชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๐

เด็กหญิงวราลักษณ์ คำโต
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๑

เด็กชายเศรษฐพงษ์ บุญตา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๒

เด็กชายวินัย เกษาชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

จรเด็จ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๔

เด็กหญิงจินดารัตน์ สัทธา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ โสตทิพย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๖

เด็กชายสิทธิวัฒน์ บุญเต็ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๗

เด็กหญิงอุษามณี เสนคราม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงเกวลิน วาสุพิณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๙

เด็กชายกฤษกร บุญร่วม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๐

เด็กหญิงนงลักษณ์ ศรแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๑

เด็กหญิงนันทิชา สุกใส
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๒

เด็กหญิงวราภรณ์ สอนแพง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๓

เด็กชายสหรัฐ คำเหลือ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๔

เด็กชายอนุกูล ศรีลาชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๕

เด็กชายกิตติชัย พันจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ไชยคง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๗

เด็กหญิงจีระวรรณ มนตรีพิลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๘

เด็กหญิงชนิตา คำเพ็ชร
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๙
เด็กหญิงทรรศณ์วรรณ

อบอุ่น
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๐ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๐

เด็กหญิงปาจรีย์ ย่อมมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๑

เด็กหญิงอุบลรักษ์ หอมชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๒

เด็กชายไผ่แดง แดมขุนทด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๓

เด็กชายชินวัตร มะโนชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๔

เด็กหญิงณัฐริกา สุรวิทย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๕

เด็กหญิงบุษยมาส ชูใจ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๖

เด็กชายประกาศิต บุญร่วม
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๗

เด็กชายศราวุฒิ ศรีชาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๘

เด็กชายอนันตศักดิ

์

รัตนพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงอภิสรา บัวบูชาพระ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๐

เด็กหญิงอรัญญา สัทธา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๑

เด็กหญิงเปรมสินี จันทะนา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๒

เด็กชายไพบูลย์ สมจิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๓

เด็กชายกิตติคุณ เสนคราม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

ศรีชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๕

เด็กชายทักษิณ สูงเนิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๖

เด็กหญิงบุญธิชา นาครินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๗

เด็กหญิงรัชนีกร สอนแพง
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๘

เด็กชายลือชัย สัทธา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๙

เด็กชายอดิศร ไชยสมาคม
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๐

เด็กหญิงอิสราภรณ์ บรรพชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงเย็นฤดี พันจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงแอนนา จันทีสุด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา เกษการ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เสนคราม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๕

เด็กชายณัฐพล แก้วมงคล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงพรรณนิภา โอตาไสย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๗

เด็กหญิงพิยดา ไพรบึง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๘

เด็กหญิงรฎา สีสวย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๙

เด็กหญิงอัญชิษฐา บัวขันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๐

เด็กหญิงอาภัสรา เสนคราม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๑

เด็กหญิงเกษมณี เสนคราม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๒

เด็กชายเจษฎา นาครินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๓

เด็กชายกรณิศ คำเบา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๔

เด็กหญิงกัลยา สอนกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๑ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ปนทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๖

เด็กหญิงณัฎฐา ไพรบึง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๗

เด็กหญิงณัฐรุจา เสนคราม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๘

เด็กหญิงดาราวลี บังเอิญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๙

เด็กหญิงตวิษา พันแก่น
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๐

เด็กชายธนผล ไพรบึง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ มักสัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๒

เด็กชายธีรภัทร์ โพธิศรีเรือง

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงนันทนา เสาวดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๔

เด็กหญิงบุณยาพร ดวงเขียว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๕

เด็กชายปุณยวีร์ แทนคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงศิรดา เสนคราม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ลาธิ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๘

เด็กชายจิระพงศ์ พาลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงชาลิสา เสนคราม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ มิดอล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงพิมวรัตย์ บุญร่วม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๒

เด็กหญิงพิราวัณ งามทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๓

เด็กหญิงวรัญญา เสาวัง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๔

เด็กชายศุภวิชญ์ สายพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๕

เด็กหญิงเนตรอัปสร จงคง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา วันแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๗

เด็กชายธงชัย ศิลาวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๘

เด็กชายธีรชัย สมาคม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๙

เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ จันดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๐

เด็กชายเจษฎา สุพรรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๑

เด็กชายพงษ์นรินทร์ ศรีกะชา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๒

เด็กชายทักษ์ดนัย จันทำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๓

เด็กชายธีรเทพ พันธมะลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๔

เด็กชายสุทธิพงศ์

์

วงศ์ปลัง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญร่วม
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๖

เด็กชายณัฐพล ไก่แก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๗

เด็กชายธวัชชัย จันทร์แจ้ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๘

เด็กชายธีรภัทร โนวิรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๙

เด็กชายยิงนรา

่

ทองเกิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๐

เด็กชายยิงพจน์

่

ทองเกิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ พงษ์วัน
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๒

เด็กชายอนุเทพ บุญร่วม
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๓

เด็กชายอมรเทพ ทองบาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา กลำเงิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๕

เด็กหญิงลัลนา กันยาประสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ห้อยพรมราช
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๗

เด็กชายประกอบ บังเอิญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๘

เด็กชายพีระพงษ์ ชูคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีดาชาติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๐

เด็กชายธนากร แก้วกัณหา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๑

เด็กชายภูปรินทร์ ผิวงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๒

เด็กชายสุภาพัฒน์ ทองมนต์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ไพรบึง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๔

เด็กหญิงชิตยาภรณ์ โยนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงณิชกานต์ คำอินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๖

เด็กชายกฤตชัย ช่างเหล็ก
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๗

เด็กหญิงศิริวรรณ์ ทองมนต์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๘

เด็กชายเฉลิมชัย เหียดไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๙

เด็กชายชัชวาล พันธ์แก่น
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๐

เด็กชายจีรวัฒน์ สมศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๑

เด็กชายธวัลกร พันมะลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๒

เด็กชายปรีชา สารพงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๓

เด็กชายพงษ์ปกรณ์ สายสังข์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๔

เด็กชายพิชิตชัย ไพรบึง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๕

เด็กชายภัคนันท์ พิมพ์ไชย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๖

เด็กชายวชรพล สุภาพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๗

เด็กชายวัชรพล จันทกิจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๘

เด็กชายสกุลศักดิ

์

ศรีละพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๙

เด็กชายสิทธิกร ไพรบึง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๐

เด็กหญิงกมลรัชต์ ไพรบึง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๑

เด็กหญิงกรวรรณ บุญร่วม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๒

เด็กหญิงเกวลิน พันธ์มะลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๓

เด็กหญิงเกศสุดา พิมมาศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จรเด็จ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๓ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๕

เด็กหญิงชุดาพร ศรีนาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ โยธี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา อินพานิช
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงพรชิตา เหล่าชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงพิชญาภา คูญชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๐

เด็กหญิงภัทชรินดา ศรีพูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๑

เด็กหญิงรัชนิดา ชมเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๒

เด็กหญิงรุจิรา ศรีพรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๓

เด็กหญิงวัชลีย์ เสนคราม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๔

เด็กหญิงวิริยาพร ทองพิเศษ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๕

เด็กหญิงศรีแพร ยอดจักร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงโศจิรัตน์ เสาวัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ตอนสี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ยาหอม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๙

เด็กชายจินดา ปูห้วยพระ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๐

เด็กชายชญานนท์ ขุมเงิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๑

เด็กชายชาคริต ปจฉิม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๒

เด็กชายชาติชาย พงษ์วัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๓

เด็กชายธนะวัตร แพร่งสุวรรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๔

เด็กชายภาณุภัทร เงินดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๕

เด็กชายรัชพล ชัยพรม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๖

เด็กชายราวินทร์ ไชยชนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๗

เด็กชายอัครวิชญ์ พิมูลชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๘

เด็กหญิงกชรัตน์ สิงหาจร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๙

เด็กหญิงขิงณภา พงวิเศษ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๐

เด็กหญิงชุติวรรณ อารมณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงดวงฤดี พรมชาติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๒

เด็กหญิงทิพย์นภา เวียงนนท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ นันดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๔

เด็กหญิงพิกุลทอง ใจเรือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คุ้มครอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๖

เด็กหญิงลักษิกา กรึมกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ น้อยนาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๘

เด็กหญิงวนิดา บุญร่วม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๙

เด็กหญิงวาสนา กระโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๔ / ๕๙๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๐

เด็กหญิงศศิพิมพ์ จันทร์ดำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๑

เด็กหญิงศศิมาพร หาญอาษา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๒

เด็กหญิงสงกรานต์ ทองอินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงสุนิสา พันมะลี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๔

เด็กหญิงสุพิชชา เสนคราม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงมณี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๖

เด็กชายขจรยศ ตวนบุตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๗

เด็กชายจิรัฏฐ์ มะทิเกาะปะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๘

เด็กชายณัฐภณ โสพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๙

เด็กชายธนาพร บงบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๐

เด็กชายนัทวุฒิ สายน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๑

เด็กชายวิริทธิพล

์

บุญร่วม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๒

เด็กหญิงญาณิศา ยะภักดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๓

เด็กหญิงนิรมล สุนันท์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๔

เด็กหญิงดวงฤทัย กลำงเงิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๕

เด็กหญิงธัญกมล อิมแก้ว

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๖

เด็กหญิงธิติมา สุพรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๗

เด็กหญิงนริศรา คำสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แพนไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๙

เด็กหญิงพัชรพร สุภาพ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๐

เด็กหญิงวิศัลยา แก้วกัณหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๑

เด็กหญิงสุชาดา คำเพ็ชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๒

เด็กหญิงสุภาวิณี กาละพัฒน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๓

เด็กหญิงอภัสนันท์ ทารถ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ โพธิเสน

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำแสด
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๖

เด็กชายกวิน สมประเสริฐ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๗

เด็กชายจิราวัตร บุญร่วม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๘

เด็กชายจุลจักร ยอดจักร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๙

เด็กชายฐาปกรณ์ สุขคุณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๐

เด็กชายภานุวัฒน์ อายุวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๑

เด็กชายวัชรพงศ์ สุดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุดสดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงกันญารัตน์ พนารินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๔

เด็กหญิงกันตนา สาระวัลย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญร่วม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงกุศุมา จิตรักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงเบญศิริ ลมเชย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๘

เด็กหญิงปนรัตน์ ชัยเชือ

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงละอองดาว มะปราง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๐

เด็กหญิงวิภาดา ตะโก
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงศันสนีย์ แซ่ผ่าน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๒

เด็กหญิงศิริรุ่ง พันธ์แก่น

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เหมะธุลิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๔

เด็กหญิงสุชาดา หอมหุน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๕

เด็กหญิงอาภัสรา ทองลอย
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๖

เด็กหญิงอารียา ทินภู
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๗

เด็กชายกิตตินันท์ อุ่นแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๘

เด็กชายดนุพร ชูโต

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๙

เด็กชายกรกช บุญร่วม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๐

เด็กชายโกศล เข็ญคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พันธ์เปน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๒

เด็กชายธนดล แสนศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๓

เด็กชายธนภัทร ประกอบกิจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๔

เด็กชายธัชชานันท์ เสาวัต
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๕

เด็กชายธีระเดช ทองลอย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๖

เด็กชายราชศักดิ

์

สมพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๗

เด็กชายสราวุฒิ ทิพยานนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๘

เด็กชายสิโรธร เบ้าทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๙

เด็กชายอรรถพร หุ่นเนตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๐

เด็กหญิงกัญจนพร เพียรจำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญร่วม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๒

เด็กหญิงชานิสา วรรณทะวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๓

เด็กหญิงชาลิสา พิมพ์กรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๔

เด็กหญิงฐิติมา มาศจร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงปญชลิกา ประทุมวัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๖

เด็กหญิงผนิตา แก้วลอย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๗

เด็กหญิงพัชราภา รัตนะพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๘
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

ศรีธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พิมพา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๖ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๐

เด็กหญิงวีรวรรณ สุภาพ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๑

เด็กหญิงสุขิตา ประนม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๒

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เล็งเบา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๓

เด็กหญิงโสภิดา ปนทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๔

เด็กหญิงกมลพรรณ โพธิอุดม

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๕

เด็กชายครองฤทธิ

์

ปวนหนิว

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๖

เด็กหญิงจารุวรรณ เย็นใจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงชุลิตา บุญหวาน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๘

เด็กชายณัฎฐากร แก้วภักดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๙

เด็กหญิงณัฐชา แสงไชยา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๐

เด็กหญิงพรทิพา นนตะสี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๑

เด็กชายพันธการ นรดิษฐ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๒

เด็กชายศตวรรษ ไชยปญญา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๓

เด็กชายสรวิชญ์ สุโพธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงสุพันธุ์ญดา สมใจเพ็ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๕

เด็กหญิงอคิราภ์ คันธรักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๖

เด็กชายอนุชา สุปะติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๗

เด็กชายอนุรักษ์ แซ่หลี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๘

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยปญญา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๐

เด็กหญิงเกษมณี ศรีคงเพชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยปญญา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ ไชยปญญา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๓

เด็กหญิงชนิภรณ์ อินทเสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๔

เด็กหญิงณัฐพร โพธิวัฒน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ แพ่งพนม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๖

เด็กหญิงปนมุข สมสืบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๗

เด็กหญิงมัณฑนา ไชยปญญา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๘

เด็กหญิงวนาพร ไชยปญญา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๙

เด็กชายศศิภัทร รอดรังนก
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงศุภิสรา สุโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๑

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงอริศรา ไชยปญญา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๓

เด็กหญิงอารียา ไชยปญญา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๔

เด็กชายกฤตวิทย์ พิมพ์อุบล

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๕

เด็กชายชยากร เย็นใจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงณัฐพร แก้วภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๗

เด็กชายณัฐฤทธิ

์

ทุ่งสว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๘

เด็กหญิงทิพะระดา วงษ์มณี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๙

เด็กชายวรเมธ ไชยปญญา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๐

เด็กชายศิลปไทย สูงชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๑

เด็กชายสุรชัย บุญเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๓

เด็กหญิงอรทัย แก้วภักดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๔

เด็กชายเด่นชัย บัวเผือน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๕

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ช่อกิง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยปญญา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ โคตรพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๘

เด็กชายญาณวิทย์ พิเคราะห์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๙

เด็กชายมงคลพร สามโพธิสี

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๐

เด็กชายมนัส คำเอียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๑

เด็กหญิงวิจิตตรา ไมตรีพัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๒

เด็กหญิงอาภาศรี แก้วภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชัยบุตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๔

เด็กชายธนนันท์ อินทะเสน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๕

เด็กชายพงศพัศ นันทะสาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๖

เด็กชายศิริวัฒน์ บุญใหญ่
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๗

เด็กหญิงสุธิดา แก้วภักดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๘

เด็กชายสุประวีณ์ แก้วภักดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๙

เด็กชายสุวรรณ โครพ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๐

เด็กหญิงอนุธิดา ชาติดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๑

เด็กชายอมรไชย ชุมสอน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงอุดมพร พิเคราะห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงกัญญากร เกษสา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๔

เด็กชายกิตติพล มณีวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๕

เด็กชายคมสันต์ วรงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๖

เด็กชายจิตติกร สอนทวี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๗

เด็กชายชัยภัทร มณีวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๘

เด็กชายณัฐชัย แก้วประเสริฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๙

เด็กชายณัฐพล กะออน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๘ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๐

เด็กชายธีรพล มณีวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๑

เด็กชายบุญยา สงโสด
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๒

เด็กชายปุลวัชร แก้วอ่อน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วาจนสุนทร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๔

เด็กหญิงวิภาวี แก้วคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๕

เด็กหญิงสุชาดา อภัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๖

เด็กชายสุธิมนต์ ดวงมาลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ สุขปอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๘

เด็กหญิงเขมิกา ดวงมาลา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๙

เด็กชายเจษฎา สายาง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๐

เด็กหญิงเปรมทิพย์ ราศรี
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๑

เด็กชายเสกสรรค์ อรรคปสสา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๒

เด็กหญิงเอริกา แก้วคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๓

เด็กหญิงพรกมล ดวงมาลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๔

เด็กชายราชันย์ สุมังเกษตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๕

เด็กชายกฤษฎา จารุจิตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๖

เด็กชายดิสรณ์ ทองคุณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๗

เด็กหญิงประไพ นำนวล
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๘

เด็กชายภัครพล ใจภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๙

เด็กหญิงพิจิตรา ใจภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๐

เด็กชายศุภสัณห์ สมใจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๑

เด็กหญิงสุภาพร จันทแจ่ม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิทอง

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำนึง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๔

เด็กหญิงกัญญานัฐ สมใจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๕

เด็กชายกัมปนาท รู้ด่านกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๖

เด็กหญิงกาญดา ม่วงจอม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๗

เด็กชายกิตติธัช จันทรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๘
เด็กชายก้องรัตน์กิดากร

รัตนศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ สีหะวงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๐

เด็กหญิงจิรนันท์ นามวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๑

เด็กหญิงจิรภิญญา สุพรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๒

เด็กหญิงจิราพร แก้วคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๓

เด็กหญิงชนัญชิดา จันทรเติม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๔

เด็กชายชินวัตร เสียงสนัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๙ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวภา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๖

เด็กหญิงญาตาวี หินแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๗

เด็กหญิงฐานิดา ภูเรียงผา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๘

เด็กชายณัฎฐวิทย์ ทองอินทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทองอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยสิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๑

เด็กหญิงณัฐติญา วงษ์มณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๒

เด็กหญิงดวงฤทัย จันทะศิลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๓

เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๔

เด็กชายธนกร จันทร์เติบ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๕

เด็กชายธนกร วงษารักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๖

เด็กชายธนภัทร กันหาวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๗

เด็กชายธีรพล ยะนิล
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๘

เด็กชายนครินทร์ นามวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๙

เด็กชายนิธิศ แก้วคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๐

เด็กชายบวร นามวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๑

เด็กหญิงบัณฑิตา พาหาน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๒

เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุษบงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๓

เด็กชายประมุกข์ สีหะวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงปราณปรียา สีหะวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๕

เด็กชายปริตร สีหะวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงปาริดตา บุญประจักษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๗

เด็กชายปติภัทร ปจเวก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๘

เด็กชายพงศธร สตาภา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๙

เด็กชายพยุงทรัพย์ พลอินทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๐

เด็กหญิงพรพิมล พืชเพียร
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๑

เด็กหญิงพรพิมล สีหะวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๒

เด็กหญิงภัณฑิรา บัวระภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๓

เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีนาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงภาวิณี สีหะวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๕

เด็กชายภูรี สีหะวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงมัณฑิตา วรฉัตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศิริมี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๘

เด็กหญิงวรัญญา วารินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๙

เด็กชายวิศรุต ศรีนาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๐ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๐

เด็กชายศรวิชญ์ อรรถรัฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๑

เด็กหญิงศศิการณ์ มณีวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๒

เด็กหญิงศิรดา บุญธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๓

เด็กหญิงศุทธิรัตร์ อินธนู
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๔

เด็กชายศุภกร แก้วคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ชาติมนตรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๖

เด็กชายสมัชญ์ จันทร์เติบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๗

เด็กชายสิทธิพร บุษบงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงสิริยาภา แก้วภักดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๙

เด็กชายหาญณรงค์ สีหะวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๐

เด็กชายอนุภาพ คำผง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๑

เด็กชายอภิวิชญ์ วะนันโท
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๒

เด็กหญิงอรจิรา วงษ์มณี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๓

เด็กหญิงอริสา บุษบิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๔

เด็กชายอินทรีย์ อำนวย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๕

เด็กชายเลิศพิพัฒน์ สรรคพงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๖

เด็กชายกมลลักษณ์ ทองอินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุษบงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงกัลยาณี เสาเวียง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๙

เด็กชายกิตติพล กันภัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๐

เด็กหญิงจิตติพัชร โสมะเกษตริน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๑

เด็กชายจิรภัทร นันจรัส
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สีหะวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๓

เด็กหญิงชนกนันท์ มะลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๔

เด็กชายชิษณุชา แกรงพิมาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๕

เด็กหญิงญาโณทัย สีหะวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๖

เด็กหญิงณัฎฐกันย์ จันทราศรศิริ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๗

เด็กหญิงณัฏพัชร์ เอียมฉวี

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อ้อยแขม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๐

เด็กชายตุลา พระโรจน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๑

เด็กชายธนบูลย์ โพธิตะนัง

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๒

เด็กชายธราดล ทองลพ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๓

เด็กหญิงธันยพร บุญเพ็ง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีหะวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๑ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๕

เด็กชายธีรพงษ์ คูณขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีนาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๗

เด็กชายนันทพงศ์ ฤทธิทิศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงนันทิดา โพธิจักร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๙

เด็กชายนิติ บุษบงก์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๐

เด็กชายปฏิพล ชาลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๑

เด็กชายปติพล สีหะวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๒

เด็กหญิงปุญญิศา ทองอินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๓

เด็กชายผดุงเกียรติ พิมโคตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๔

เด็กชายพงศปณต แก้วคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๕

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สิงห์วิชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน แรกเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ สีหะวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงพิชยา ฉลาดแย้ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๙

เด็กชายพิพัฒน์ เขียมลักษเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มณีวงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ประนัดโส

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๒

เด็กชายภัทรพงษ์ เสาเวียง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๓

เด็กชายภัทรพล สีหะวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๔

เด็กชายภูวนาถ จิตสง่า
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๕

เด็กชายรชานนท์ ฉายาภักดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๖

เด็กหญิงระฐิญา สีใส
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๗

เด็กหญิงวรกานต์ ศรีนาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๘

เด็กชายวรินทร สีหะวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๙

เด็กชายวัฒนพงษ์ ทองอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๐

เด็กหญิงศรีสุดารัตน์ บัวภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๑

เด็กหญิงศุภัสรา ปานทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ ไหลศิริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงสิริวิมล กองเงินนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๔

เด็กหญิงสิริวิมล ไชคำเฮือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๕

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ศรีหะวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๖

เด็กหญิงสุภาพร พิมโคตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๗

เด็กหญิงสุมิตา สิงห์วิชัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๘

เด็กหญิงหทัยชนก ฤทธิทิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๙

เด็กหญิงอนุธิดา แสงโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๐

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๑

เด็กหญิงอรอุมา หินแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๒

เด็กชายอาทิตย์ ศรีระบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๓

เด็กหญิงอินทิรา ศรีนาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๔

เด็กชายเกริกเกียรติ บุษบงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ แก้วภักดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชาลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๗

เด็กชายเสกสรรค์ เสาเวียง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๘

เด็กชายโชคภูชิต ไชยสิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๙

เด็กหญิงโชติกา สาระบุตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๐

เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรสาร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๑

เด็กชายกฤษดา ติยะบุตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๒

เด็กชายชรพล ปะกัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สาโท
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ใจซือ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงยุภาพร คำนึง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๖

เด็กชายกฤษฎา คำนึง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๗

เด็กชายกิตติภพ โพธิชัย

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงจิยวดี ขันลุน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงชาตริมา เพชรรักษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๐

เด็กหญิงญาณิศา เสาร์หงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๑

เด็กชายณัฐภัทร ชมภู
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๒

เด็กชายณัฐภัทร ไชยโกฎิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

เสาร์หงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๔

เด็กชายปฏิภาณ คำนึง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงประติภา สงวน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๖

เด็กหญิงภัทรศยา เสาหงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๗

เด็กหญิงสกุณา ยิงยืน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๘

เด็กชายอณวัฒน์ สุตะพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๙
เด็กหญิงเกตน์นพาณิช

คำนึง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงเมศิกาญ พลพวก
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๑

เด็กหญิงเรืองขวัญ ส่องแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๒

เด็กชายเอกธิสิทธิ

์

จิตมัน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๓

เด็กหญิงชนันธิดา สายอินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๔

เด็กชายภูวิทย์ พิมพ์โคตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๓ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๕

เด็กชายยงยุทธ์ สารพันธุ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๖

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ชาติมนตรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๗

เด็กชายศักดิชัย

์

ชาติมนตรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ ชาติมนตรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๙

เด็กหญิงอรอนงค์ พิมโคตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๐

เด็กหญิงอลงกรณ์ ชาติมนตรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๑

เด็กหญิงอัจฉรา เรืองศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชาติมนตรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเนตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๔

เด็กชายธนชัย เจริญผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๕

เด็กชายธีภพ เนือทอง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๖

เด็กชายนิธิกร จำป
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๗

เด็กชายพิสิษฐ์ ทองอินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ คำแท่ง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๙

เด็กชายภูวนาท นามโคตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๐

เด็กหญิงศศิธร ดาบุดดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๑

เด็กชายอาทิตย์ ชัยรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๒

เด็กชายเจนณรงค์ ทลุมศิลป
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงโสรญา เขียวนิล
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๔

เด็กหญิงกิตติยา สีหะวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๕

เด็กหญิงณัฐวิภา แก้วคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๖

เด็กชายธนวรรณ แก้วคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๗

เด็กหญิงธนัชพร จันทะศิลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๘

เด็กชายพงศกร มณีวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ ชาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๐

เด็กหญิงศุภกา มณีคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๑

เด็กชายสุรวุฒิ ศรีนาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๒

เด็กชายณัฐชนน คำโสภา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน เชิดชู
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๔

เด็กชายธานทอง แก้วพวง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๕

เด็กชายธีรเทพ มูลศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๖

เด็กชายนครินทร์ ขันเสน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๗

เด็กหญิงปวริศา ศิริบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ คำโสภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๙

เด็กชายภานุ คำโสภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๐

เด็กหญิงมณฑิตา คำโสภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงยลดา คำโสภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๒

เด็กหญิงวชิรญา คำโสภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๓

เด็กชายวิศวะ สองเมือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ คำโสภา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๕

เด็กชายเกตุกิตติ คำโสภา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๖

เด็กชายพงศกร แก้วเกิด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงกาญจนา สีสิว

่ ้

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๘

เด็กหญิงจุรีพร วงค์ทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงณภัทร จักรปร้อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๐

เด็กชายโอรส พิมโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๑

เด็กชายกฤษดา ชินวงศ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ จำปาเรือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๓

เด็กชายชนินทร์ แก้วพวง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณทวี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ชินวงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ ชินวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๗

เด็กหญิงศิริยากร ภูกระบิล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงสุภวรรณ จำปาเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๙

เด็กชายสุเทพ จำปาเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ เสาเวียง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๑

เด็กชายอาณัติ อำเอียม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๒

เด็กชายเกริกพล แก้วพวง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงขวัญเรือน สินวัฒนาเกษม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๔

เด็กชายธีรภัทร จำปาเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๕

เด็กชายธีรวุฒ จำปาเรือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๖

เด็กชายปรีชา สายเสมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๗

เด็กชายปรเมศวร์ พันธ์ศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๘

เด็กชายปยวัฒน์ แก้วพวง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๙

เด็กหญิงพรนภัส จำปาเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๐

เด็กหญิงภัทริดา จำปาเรือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๑

เด็กชายมินทดา จำปาเรือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๒

เด็กหญิงยิมรัดดา เวียงคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงวราวรรณ แก้วพวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๔

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วพวง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๕ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงกนกทิพย์ รักปรางค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๖

เด็กหญิงกมลวรรณ เสาเวียง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ มุ่งซ้อนกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลือมเหลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๙

เด็กหญิงกิตติกา ศิริป
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๐

เด็กชายคณาธิป บัวภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงจารุกร ชาติมนตรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ฉลาดแย้ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๓

เด็กชายชัยมงคล นามวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๔

เด็กชายญาณวุฒิ มัทธะปานัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พรมศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๖

เด็กชายณัฐพล พิมพะโย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนคราม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๘

เด็กหญิงณิชกมล โกการัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๙

เด็กหญิงทองศิริ นามวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงทอฝน แสงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๑

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ศรีเลิศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๒

เด็กชายธนดล ดอกไม้
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๓

เด็กชายธนากร สิงวงษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๔

เด็กหญิงธนิษฐา ร่วมสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๕

เด็กชายธัญวรัตม์ ภูพวก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๗

เด็กชายธีรภัทร วงอามาตย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงน้องพลอย นาพังคะบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๙

เด็กหญิงบวรรัตน์ โมคศิริ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๐

เด็กชายปฏิพงษ์ แสนคำภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๑

เด็กชายปฏิภาณ รักษาชือ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๒

เด็กชายปรัชญา แสงเพ็ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงปริชาติ นะรัยรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงปยวรรณ ชาลี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงผุสดี คำวงษา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๖

เด็กหญิงพรพนา ทองภู
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๗

เด็กชายพลากร สุขชิต
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๘

เด็กหญิงพาญนิภา ขันคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงพิชาภัทร สุทธิธนเกียรติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๖ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๐

เด็กหญิงพิยดา ดายเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงพิยดา พละศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงภัทรลดา แข็งแรง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงภานุนี ผูกพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๔

เด็กชายภีรพัฒน์ พวงพอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงมัทวัน วรงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๖

เด็กชายยุวศักดิ

์

พันธ์ไผ่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๗

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ คำโสภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๘

เด็กหญิงลักษมี บุษบงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๙

เด็กชายวงสุเทพ จันทร์เทพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๐

เด็กชายวชิระ สีหะวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๑

เด็กหญิงวนิดา ขันคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๒

เด็กหญิงวรัญญา ปลืมญาติ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๓

เด็กหญิงวรัทยา คงกระพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๔

เด็กหญิงวรินยุพา พิณทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๕

เด็กหญิงวศินี จันทร์ศิลป
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๖

เด็กชายวสันต์ นามวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๗

เด็กหญิงวิลัยวรรณ สุดใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๘

เด็กชายศรวิชัย ปทมะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงสรัญพร ครองวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๐

เด็กชายสรายุทธ์ ดีรักษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงอนัญพร บุญธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงสิริยากร วงค์มะณี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๓

เด็กหญิงสุณิสา แก้วคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๔

เด็กหญิงสุนิชา จันทร์เติม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๕

เด็กหญิงอนุตตรีย์ สีหะวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขสำราญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๗

เด็กชายอานนท์ แซ่เบ๊

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๘

เด็กหญิงอุไรพร สุทธโส
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา ชาติมนตรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ นันกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๑

เด็กหญิงเยาวภา โสมรักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

มะณู
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงกนกอร นำนวล
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๔

เด็กชายกัมปนาท มณีวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงกาญจน์สิญา นาคอร่าม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๖

เด็กหญิงกิตติญากรณ์
แก้วคำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๗

เด็กชายกิตติพันธุ์ โคตลุนาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๘

เด็กชายกิตินันท์ เสนจันทร์ฒิไชย
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๙

เด็กหญิงขวัญฤดี เรืองศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงขวัญใจ โสภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๑

เด็กชายคมกริช เกตุแผง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงจริญญา พิมพ์โคตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๓

เด็กหญิงจารุนันท์ บุญกาล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญเพ็ง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๕

เด็กชายจิตกร ทองบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๖

เด็กชายจิตสดา ชาติมนตรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงจีรนันท์ นามโคตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๘

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ ชาลี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๙

เด็กหญิงชลธิชา จำปาหอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๐

เด็กหญิงชลธิชา สำรวมใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๑

เด็กชายชลธี สีหะวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๒

เด็กชายชัชพิมุข วันยาว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๓

เด็กหญิงชาริณี ชิณวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๔

เด็กชายชิติพัทธ์ บุษบงก์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๕

เด็กหญิงชุติมา โมคศิริ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ บุญตา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๗

เด็กชายณัฐชนน สีหะวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๘

เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์เติบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาติไธสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงดวงกมล ขำศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๑

เด็กหญิงดวงพร พิมโคตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๒

เด็กหญิงดวงมณี วรบุตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๓

เด็กชายธนโชติ ชาติมนตรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๔

เด็กหญิงธาริณี สมใจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีหะวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๖

เด็กชายธีรวัฒ สิงห์วิชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๗

เด็กหญิงนฏฬญา บุษบงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ สรภูมิ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๙

เด็กหญิงนฤมล เรียงขวัญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๐

เด็กชายนัฐพล นามวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๑

เด็กหญิงนันทชพร บู่ทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๒

เด็กหญิงบรรภตรี วรบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๓

เด็กชายบัญญพนต์ สีหะวงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๔

เด็กหญิงบัวสวรรค์ นักเรียง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๕

เด็กชายปณิธาน บุษบงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๖

เด็กชายปรเมษฐ์ บัวส่อง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ จุทสิงห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๘

เด็กหญิงปวิตรา ภูครองจิตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๙

เด็กชายปญจพล ศรีนาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงปทมาวดี พิมโคตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๑

เด็กชายปาณรวัฐ ชาลี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๒

เด็กหญิงปยดา ชมภู
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๓

เด็กหญิงปนประภา ดาวัลย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๔

เด็กชายพงศกร ทองสง่า
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๕

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ชาติมนตรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๖

เด็กชายพยุงศักดิ

์

พลอินทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๗

เด็กหญิงพรพิรมณ์ เว้นบาป
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๘

เด็กหญิงพรรณิภา ฝอยทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๙

เด็กชายพฤหัส สีหะวงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๐

เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์อินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๑

เด็กหญิงพัชรพร สายจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๒

เด็กหญิงพัชรพร ไชยรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๓

เด็กชายพิชัยยุทธ แก้วคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๔

เด็กชายพีรวัฒน์ คำโสภา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๕

เด็กชายภานุเดช บุษบงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๖

เด็กชายมณฑล วิรุณพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๗

เด็กหญิงมลธิชา คุ้มบุ่งคล้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๘

เด็กหญิงมลิวัลย์ อุ่นใจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๙

เด็กหญิงมิถิลา วรบุตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๐

เด็กหญิงมุทิตา จันทะหอม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๑

เด็กหญิงยศวดี ศรีษะมุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๒

เด็กชายรชฏ นามวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๓

เด็กชายรัตนพร หงษ์คำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๔

เด็กชายราชันต์ จันทร์เต็ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงริสา นามโคตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๖

เด็กหญิงวรพรรณ หินแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงวรัญญา ชาลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงวรเนตร ชาเมืองกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๙

เด็กชายวุฒิพงค์ พิมโคตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงศิรประภา คำนึง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๑

เด็กหญิงศิริกาญจนา เชือโนนแดง

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๒

เด็กหญิงศุทธาวีร์ อินธนู

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๓

เด็กชายศุภชัย สีหะวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๔

เด็กชายสถาพร จันทร์คำวงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๕

เด็กชายสิษฐิพงศ์ นำเพ็ชร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๖

เด็กหญิงสุจิตรา โมคศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๗

เด็กหญิงสุนิตา โมคศิริ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๘

เด็กหญิงหัสยา สวนคำมูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

สีหะวงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงอมลณัฐ หาญชนะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๑

เด็กหญิงอรกมล นามวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๒

เด็กชายอัครพงษ์ ใยพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๓

เด็กหญิงอัญมณี บุชวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๔

เด็กชายอิทธิ ชาลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๕

เด็กชายเก้า ชาติมนตรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา เอียมสอาด

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๗

เด็กหญิงเบญจพร ครองยุติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ สีหะวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุษบงก์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๐

เด็กหญิงเสาวลักษ์ จันทร์เติบ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ วงษารัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๒
เด็กชายกรณ์ประเสริฐ

คำเอียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๔

เด็กหญิงจิราวรรณ พิมโคตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงชนัฎดา ชาติมนตรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๖

เด็กชายณัฐิวุฒิ สีหะวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๗

เด็กชายนครินทร์ นามวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๘

เด็กชายภวาภพ จันทรเติม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงมลิวัลย์ รัตนโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงยุพาพร ชาลี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๑

เด็กหญิงยุภาพร รัตนโคตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๒

เด็กหญิงวรรณณิดา ชาติมนตรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงวรรณรดา สีดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๔

เด็กชายวรากร สีหะวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงศิริยากร บุษบงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชาติมนตรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๗

เด็กหญิงสุกานดา โมคศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๘

เด็กหญิงสุพิชญาภา แสงปมปา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงสุภาพร พิมโคตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๐

เด็กหญิงสุภาวดี พานทองสิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๑

เด็กชายอภิชัย มณีวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๒

เด็กชายอ่อนศรี ภูพวก
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๓

เด็กชายเกริกชัย ชาติมนตรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๔

เด็กชายชมพูศักดิ

์

นามโคกกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงมยุรี มณีนิล
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๖

เด็กชายถกลเกียรติ พิมโคตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๗

นายปฎิภัทร คำนึง
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๘

นางสาวพิมพ์ลภัส อังคะสี
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๙

นายภูดนัย สุขภูวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๐

เด็กชายวรพันธ์ ศิริป
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๑

เด็กชายศุภกร ชาลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๒

เด็กชายสราวุฒิ ไหลประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๓

นางสาวสุทธิดา ไชยปญญา
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๔

นางสาวสุพรรณิการ์ โพธิศรี

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๕

เด็กหญิงอรญา พรมมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๖

นางสาวสุนันทา แสนสุรินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๗

นายวรายุ สีหะวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๘

นางสาวปนัดดา ชาลี
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๙

นางสาวพรชิตา มะณีโชติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๐

นางสาวสิริพร สีหะวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๑

นายเบญจรงค์ มณีวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงชลลดา เพ็งแจ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ยอดโพธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๔

เด็กชายนิชนันท์ คลีรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๕

เด็กชายปฏิพล เปงทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๖

เด็กชายพัชรพล พรมลา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๗

เด็กชายภาคิน เพ็งพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๘

เด็กชายภาสกร ศรีสังข์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๙

เด็กชายวชิราวุธ พวงยอด
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงวธัณญา ชุนอ้วน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงสุวรรณา สุขเกษม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๒

เด็กชายอนุชา สังข์ขาว
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๓

เด็กชายโกเมนทร์ ยอดคำตัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๔

เด็กชายชัชวาล ยอดนุ่น
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๕

นายบำรุง โพธิงาม

์

๑๗/๙/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๖

นางอมรรัตน์ อารีย์
๒๕/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๗

เด็กหญิงกัญญภัส วิเศษชาติ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๘

เด็กหญิงคัชรินทร์ ดวงนิล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๙

เด็กหญิงจันทิมา ศรีสังข์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๐

เด็กชายจีรเมธ โพธิงาม

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๑

เด็กชายชัชพิสิฐ มันคง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา โสภากุล
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๓

เด็กชายณัฐนนท์ ศรีสังข์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๔

เด็กชายธนดล บาศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๕

เด็กชายนิธิศ เครือเทพ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๖

เด็กหญิงปรีญาดา สงค์พิมพ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๗

เด็กชายพรชัย เชือทอง

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๘

เด็กหญิงพรประภา ทองไพรวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๙

เด็กหญิงพัชราภา จันทำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๐

เด็กชายรัฐภูมิ ลามี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๑

เด็กหญิงวิภาฤดี ปุญญา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร บุดดาวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๓

เด็กหญิงจิณณ์จุฑา สีหานาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๕

เด็กชายทัพมงคล ศรีสังข์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๖

เด็กหญิงพงษ์ลดา แพทย์มด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๗

เด็กชายภัคพล ยอดสาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๘

เด็กชายภูธเนศ บัวบาล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๙

เด็กหญิงรัติกาล ไผ่แผน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๒ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๐

เด็กหญิงละอองดาว เฟองบุญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ ดีสวน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๒

เด็กชายศรัณยู ทูลภิรมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๓

เด็กชายสรนันท์ ธีระบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงสาวิกา ผลดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงอนัญพร เวียงคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๖

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีสังข์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๗

เด็กชายธนาวุฒิ ดวงมณี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ ศิริประภา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๙

เด็กหญิงปริญญา ศรีสังข์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๐

เด็กชายวัฒนา บุญโจม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ ศรีมณฑก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ราชูโส
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๓

เด็กชายอัษฎาวุธ โสภากุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงษ์ษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ การสมเหมาะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๖

เด็กชายดิศานุวัฒน์ แซ่ภู่
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๗

เด็กชายวัชรพงศ์ เคารพ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๘

เด็กชายญาณวุฒิ กองเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๙

เด็กหญิงกิงกานต์ดา

่

บุดดา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๐

เด็กหญิงชุติมา ปริญจิตร
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๑

เด็กหญิงณัฐภัทร อินทร์แก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๒

เด็กชายธมน คงเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๓

เด็กชายรัฐภูมิ เจตนเสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๔

เด็กหญิงรัตนาพร กิงกุล

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๕

เด็กชายสรวิช ราชคฤห์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๖

เด็กหญิงสุพรทิพย์ แพทย์มด
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๗

เด็กหญิงสุภนิช เนตรภักดี
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๘

เด็กหญิงสุลิสา พวงยอด
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๙

เด็กหญิงกันติชา ชมภูนุช
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๐

เด็กหญิงชมพูนุช แคล้วภัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๑

เด็กหญิงฐานิกา ดวงใจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๒

เด็กชายทวีเทพ แพทย์มด
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๓

เด็กหญิงชุติมา บัววงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๔

เด็กชายวรพล บุญเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๕

เด็กชายวิษณุ คำแพงทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๖

เด็กชายศุภณัฐ ปุญญา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา สังขาว
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๘

เด็กชายจิรพัฒน์ ยงกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคกร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๐

เด็กหญิงชฎาภรณ์ เพ็งแจ่ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๑

เด็กชายทัศน์พล ราชู
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๒

เด็กหญิงทิมทอง ปนะโต

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๓

เด็กชายปฏิมากร แก้วยอดลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๔

เด็กหญิงปรันยา นามวิเศษ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๕

เด็กชายพิสิทธิ

์

พุฒสี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๖

เด็กชายภาคภูมิ เพ็งแจ่ม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ ชาวโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๘

เด็กชายวงศธร อุดคำเทียง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๙

เด็กหญิงศิริกานต์ ศรียงยศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๐

เด็กหญิงสิริปญญา ประทุมวัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๑

เด็กชายณภัทร จิตรพรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๒

เด็กชายกรฤทธิ

์

ปยางสุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๓

เด็กหญิงกุลธาดา วงษ์ภักดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๔

เด็กหญิงทักษิณา แก้วกาเหรียญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๕

เด็กหญิงพรมพรมณี คูณศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๖

เด็กหญิงภัทรลาภา เสาสิริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๗

เด็กชายมีนา มิงมาลี

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๘

เด็กหญิงศศิประภา วงษ์ภักดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๙

เด็กหญิงสุจิตรา พันธ์เพ็ชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๐

เด็กหญิงสุธิมนต์ วงษ์ภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๑

เด็กชายอดิเทพ จันทร์แจ้ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๒

เด็กชายอนุวัฒน์ หงษ์อินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ อินทะสอน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เชตะวัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๕

เด็กหญิงจีรนันท์ มานะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๖

เด็กหญิงจีราวรรณ กำแพงนิล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๗

เด็กชายชนะพงษ์ วงษ์ภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๘

เด็กหญิงชุรีพร บุญประโคน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๙

เด็กชายฐิติกร ตาลหอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๔ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ สายศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๑

เด็กชายธีรดนย์ ศรีวิชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๒

เด็กชายธีรวัสส์ เศษไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๓

เด็กชายนนทวัตร พรมมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๔

เด็กชายนันธชัย กฤษวี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๕

เด็กชายพรชัย นรดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๖

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย วงษ์ภักดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๗

เด็กหญิงภัทราพร เสาสิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๘

เด็กชายวรเมธ แหวนเงิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๙

เด็กชายศิริวัฒน์ แก้วอาษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๐

เด็กหญิงสกุลไทย วิเศษชาติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๑

เด็กหญิงสาวิกา บุญจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๒

เด็กหญิงสุวรรณา อินทร์แก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๓

เด็กหญิงอริศรา จบลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๔

เด็กหญิงอังคนาง จันทร์พอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๕

เด็กหญิงไพรลดา คุณความดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๖

เด็กหญิงกมลชนก ภาเพา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๗

เด็กหญิงกฤติยา ทนทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๘

เด็กชายจตุรวิชญ์ เศษไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประดาห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๐

เด็กชายชนะเดช เข็มทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๑

เด็กหญิงทรายขวัญ โสภากุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๒

เด็กชายธนกร จันทร์แจ้ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๓

เด็กชายธนกฤต แพทย์มด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๔

เด็กชายธนศักดิ

์

ศรีวงษ์แก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๕

เด็กหญิงธัญพิชา วงษ์ภักดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ วงษ์ภักดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๗

เด็กชายพงศกร ถือผล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๘

เด็กชายพิชิตชัย ตรงกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๙

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ อินทร์แก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๐

เด็กชายพีรพงศ์ วิเศษชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๑

เด็กชายภูธวินท์ วงษ์ภักดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๒

เด็กหญิงวงตะวัน วงภักดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ ยอดงาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ วงษ์ภักดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๕

เด็กชายวีรภัทร จิระเกียรติกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๖

เด็กหญิงวีรยา วงษ์ภักดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ นนท์เล่ห์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ วงษ์ภักดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๙

เด็กหญิงสุนิสา คำเนตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๐

เด็กชายอภิลักษ์ วงษ์ภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๑

เด็กชายอุดรชัย แก้วโภค

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงภักดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๓

เด็กชายปราโมทย์ วงภักดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๔

เด็กหญิงภัณฑิรา ศิลาสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๕

เด็กชายมนัญชัย พรรคพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๖

เด็กชายรัตนะ ไชยวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๗

เด็กหญิงสิรินทิพย์ คำบุดดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๘

เด็กชายอภินันท์ จันทร์พอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๙

เด็กหญิงอรทัย ภาเพา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงค์ภักดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๑

เด็กชายชาญชัย กระสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๒

เด็กชายธวัชชัย คุณความดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๓

เด็กหญิงปภาวี จารุวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๔

เด็กชายวรรณธร มังกร
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ วงษ์ภักดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๖

เด็กหญิงสกาวรัตน์ จันพล
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๗

เด็กชายอติชาต หมายใจชู
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๘

เด็กชายเรวัติ ปยางสุ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๙

เด็กชายเอกรินทร์ คำบุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงกาญจนา จ้ายไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๑

เด็กชายกิตติธัช วิเศษชาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๒

เด็กชายจักรพันธ์ นาคนวล
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ชัยภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ เงางาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญทูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๖

เด็กหญิงณัฐริกานต์ หาดคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๗

เด็กชายถิรนัย พ่อนตะคุ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๘

เด็กหญิงทรรศนีย์ มันจิตร

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๙

เด็กชายธวัชชัย กระสังข์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๐

เด็กหญิงนริศรา คำผง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๑

เด็กหญิงนันธิดา พันธมาศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๒

เด็กชายนิติธร ศิลาชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๓

เด็กหญิงปยนุช กิงแก้ว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๔

เด็กชายพรเทพ กระสังข์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน วงษ์ภักดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๖

เด็กหญิงพิชญา บุญพา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๗

เด็กหญิงภัทรพร เห็มคำภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๘

เด็กชายมงคลชัย อนุพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๙

เด็กหญิงวราภรณ์ รืนเริง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๐

เด็กชายวัชรกรณ์ เงางาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๑

เด็กชายวิชชุกร แพทย์มด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๒

เด็กหญิงวิชุดา ไชยบำรุง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๓

เด็กชายสรยุทธ เปงทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๔

เด็กชายสรันทร วิเศษชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์ไพรสน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๖

เด็กหญิงสุนิตา กระสังข์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๗

เด็กชายอนุชา ทวีชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๘

เด็กหญิงกฤษติกา หอมใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิเศษชาติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ มีเค้า
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๑

เด็กหญิงชฎาธาร วงค์อาษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๒

เด็กหญิงชนากานต์ ปาแสนกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๓

เด็กชายชยานันต์ ตรีแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๔

เด็กหญิงณัชชา กิติราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วิเศษชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๖

เด็กชายณัฐพนธ์ คำเสียง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๗

เด็กหญิงตติยาพร บุดดา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๘

เด็กชายธนพล วงษ์เจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๙

เด็กชายธนภัทร วงภักดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๐

เด็กหญิงธนัญชนก สมบัติวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๑

เด็กหญิงธันยพร สมรักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๒

เด็กชายนิติศาสตร์ วิเศษชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๓

เด็กหญิงบุญณิกา ผักไหม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๔

เด็กหญิงปลายฟา วิเศษชาติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๕

เด็กหญิงพรกมล วงษ์ภักดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๖

เด็กหญิงพิชญาพร จังอินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ แจ้งสว่าง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๘

เด็กชายภัทรดนัย วิเศษชาติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๙

เด็กหญิงภาณุมาส วิเศษชาติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๐

เด็กหญิงรัชณี โคตรฤชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๑

เด็กหญิงริต้า เกฮาน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๒

เด็กหญิงศิริวัลย์ ศรีปานเงิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

สาดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๔

เด็กชายสนธยา เจริญผล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๕

เด็กชายสรวิชญ์ บุดดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๖

เด็กชายสันติสุข กันหะบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๗

เด็กหญิงอภิชญา แก้วละมุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๘

เด็กหญิงอารีพร ลือตะนา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๙

เด็กหญิงเตชิตา สาลีพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๐

เด็กชายเมธัส มังษะชาติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๑

เด็กหญิงกัญญานัด เจริญศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สมบัติวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๓

เด็กชายณัฐพนธ์ สมบัติวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๔

เด็กหญิงดวงใจ น้อยอยู่นิด
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๕

เด็กชายปฏิพล ผลสมหวัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ อสิพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๗

เด็กชายพิชุตม์ ไชยภา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๘

เด็กหญิงลภัสสิรี กระสังข์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๙

เด็กหญิงศรัยฉัตร วงค์ภักดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๐

เด็กหญิงศิริประภา อสิพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๑

เด็กชายไตรวิชญ์ ธุระกิจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๒

เด็กหญิงชลินธร ทองหล่อ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เลิศมงคลเวหา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๔

เด็กหญิงศิริพร ศรีปานเงิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงค์ภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๖

เด็กหญิงกัณญาณัฐ สงวนชือ

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๗

เด็กหญิงกัณฐิกา งามนัก
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๘

เด็กหญิงชลธิชา พิศเพ็ง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญญานันท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๐

เด็กชายณัฐภูมิ สังข์ขาว
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๑

เด็กชายธนพล มังมี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๒

เด็กชายธนพัฒน์ รอบคอบ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๓

เด็กชายธนากร สว่างสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๔

เด็กหญิงธันย์ชนก อินทร์แก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๕

เด็กหญิงประกายแก้ว
แสงศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๖

เด็กหญิงปรัชญาดา ภูพวก

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๗

เด็กหญิงพิมพ์รตา แก้วมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๘

เด็กหญิงรชนีกร บุราคร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ โสภากุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๐

เด็กชายศรายุธ มังกร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๑

เด็กชายศราวุฒิ ประทุมชาติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๒

เด็กหญิงอรทัย สาลีพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๓
เด็กหญิงเดือนเต็มดวง

สงพิมพ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๔

เด็กหญิงเมธปรียา มังกร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๕

เด็กชายเสกสรรค์ ปุญญา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๖

เด็กชายจารุกิตติ

์

วงศ์สุวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๗

เด็กหญิงพรรณิภา แสนทวีสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ปาโสม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๙

เด็กหญิงสุรินทร์รัตน์ สังข์ขาว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๐

เด็กชายเฉลิมชัย บุญชม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๑

เด็กชายวิชิต โพธิสังข์

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๒

เด็กชายอิทธิพล วงค์ภักดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๓

เด็กหญิงกมลพรรณ ยอดสาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ โพธิ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๕

เด็กชายกอร์ปกาญ ยืนยง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๖

เด็กหญิงกิตติยา ปริญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๗

เด็กหญิงชลธิชา โสพิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๘

เด็กชายชาคริต มณีทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๙

เด็กชายณัฐภูมิ โพธิคำ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๐

เด็กหญิงณัฐสุดา วงษ์ภักดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๑

เด็กชายธนกร แสนกิง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๒

เด็กชายปาณวัตร จันทร์เทพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๓

เด็กหญิงพิชญา เอียมสะอาด

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๔

เด็กชายวีระภาพ แพทย์มด
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๕

เด็กหญิงศิริยากร การะเกษ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๖

เด็กชายศิวกร ทวีฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๗

เด็กหญิงสุชารวี วงค์ภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๘

เด็กหญิงสุพิชญา เชือทอง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๙

เด็กชายพันธวีร์ นพสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๐

เด็กชายมงคล แก้วมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๑

เด็กชายรุ่งตะวัน ปญญายิง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๒

เด็กชายสรวิชญ์ ยอดจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๓

เด็กชายอัครเดช บุญชม
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๔

เด็กชายเสกสรรค์ สุภาพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๕

เด็กหญิงณัฐยา วงค์ภักดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๖

เด็กหญิงกชพร แซ่ลี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๗

เด็กหญิงกัญจนพร สีตะวัน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หงษ์งาม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๙

เด็กหญิงกายแก้ว จังอินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๐

เด็กชายจิรพัส พุทธจักจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๑

เด็กหญิงญาณิศา โทมถา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๒

เด็กชายณัฐพล จังอินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๓

เด็กชายธนภัทร สังข์ขาว
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๔

เด็กชายธนายุทธ บุญส่ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๕

เด็กชายธาวิน วังกุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๖

เด็กชายนฤเบศ สังข์พันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๗

เด็กชายนิวัฒน์ วงค์ภักดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงบุณณดา วงภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๙

เด็กหญิงบุษยมาศ บุญเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ จังอินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญประเคน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๒

เด็กหญิงสิรินทรา ภูคะฮาด
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา แสนสูง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๔

เด็กหญิงสุนิตา สุขเกิด
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

หญ้าปล้อง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๖

เด็กชายจตุพร แพทย์มด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๗

เด็กชายจอมธรรม สาลีพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๘

เด็กชายชวัลรัตน์ ยาวรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๙

เด็กชายชุมพล เสนาโยธี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๐ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๐

เด็กชายชโยดม สัมฤทธิรินทร์

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แพทย์มด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๒

เด็กหญิงตะวันฉาย วงค์ภักดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๓

เด็กหญิงทิวา ไชยวุฒิ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๔

เด็กชายธนกร แพทย์มด
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๕

เด็กชายธเนศพล วีสมหมาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ขุนอินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๗

เด็กหญิงพัชรมัย อาจคำพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๘

เด็กหญิงพัชริดา พานทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๙

เด็กชายพิสุทธิ

์

สนเม้า
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๐

เด็กชายรัฐภูมิ ยอดอาจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๑

เด็กหญิงวรรณพร วงค์ภักดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๒

เด็กชายวิทยา สำเภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๓

เด็กชายเจษฎา เพ็งเจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๔
เด็กชายกฤษฎาบัณฑิต

มินธร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๕

เด็กชายกิตติภพ วงค์ภักดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๖

เด็กชายจักรภัทร วงศ์ภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๗

เด็กชายชินกฤต แพทย์มด
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๘

เด็กหญิงณัฐวดี พะวร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๙

เด็กชายณัฐวัตร แพทย์มด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๑

เด็กหญิงธมลวรรณ สาลีพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมบัติวงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ตรีแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

สมจิตต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๕

เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ วังกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๖

เด็กชายนพดล กันทะน่วม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๗

เด็กหญิงนลัท พะวร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๘

เด็กหญิงนิรชา ไชยวุฒิ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๙

เด็กชายพัชรพล วงษ์งาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๐

เด็กหญิงพัชราภา ปะวาณะศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๑

เด็กหญิงพิมลวรรณ สอนศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๒

เด็กชายภูวดล วงละคร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๓

เด็กหญิงมาริสา วงศ์ภักดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๔

เด็กหญิงรวิสรา สาลีพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๑ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ จังอินทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๖

เด็กหญิงวรรณสิริ ศรีลากลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๗

เด็กหญิงศศิประภา สะเภาพงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๘

เด็กหญิงสายชล แซ่กิม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๙

เด็กชายอธิชาติ วงค์ภักดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๐

เด็กชายอัครเดช วงค์ภักดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๑

เด็กหญิงเณศรา วงค์ภักดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

สมจิตต์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๓

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีเทพ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๔

เด็กชายทรงพร วงศ์ภักดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๕

เด็กชายปารินทร์ วงศ์ภักดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๖

เด็กหญิงพัชราภา วรรณทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๗

เด็กชายพิสิษฐ์ กอคูณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๘

เด็กชายมณีนพรัตน์ บุญภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๙

เด็กหญิงรุจิรางค์ วงค์ภักดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๐

เด็กชายวรัญู วงละคร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๑

เด็กชายสหภาพ วงค์ภักดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๒

เด็กชายสุริยะ เยาว์มาลย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๓

เด็กหญิงจันทร์ธิตา สมานันท์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๔

เด็กชายชนาธิป วงภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๕

เด็กชายวรินทร ยอดโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๖

เด็กชายวิโรจน์ วงศ์ภักดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๗

เด็กชายศิริวัฒน์ สะเภาพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

แพทย์มด
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๙

เด็กชายสุธี วงค์ภักดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๐

เด็กหญิงอธิชา นามณี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๑

เด็กชายอนุสรณ์ สมจิตต์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๒

เด็กชายอภิชาติ สารีพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พะวร
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๔

นายณัฐวัตร วงละคร
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๕

เด็กชายสุทิน กิงกุล

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๖

เด็กหญิงจันทนิภา ดวงจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ พอใจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ นวลสาย
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๙

เด็กหญิงบวรรัตน์ มิงไชย

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๒ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๐

เด็กหญิงพัชรา วรรณแจ่ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๑

เด็กหญิงรัตนภัทร สว่างผุย
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๒

เด็กชายไตรภพ พุฒซอน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๓

เด็กชายกิตติกร ทาหอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๔

เด็กหญิงฐิตาพร แพทย์มด
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๕

เด็กชายธวัชชัย ทวีชาติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๖

เด็กชายนพกร แจ้งสว่าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๗

เด็กหญิงรดามณี แก้วกลม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๘

เด็กชายสิริชัย บุญล้อม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๙

เด็กหญิงสุตาภัทร ประทุมรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ สังขาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๑

เด็กชายอนัฐพงศ์ พลคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๒

เด็กชายเจริญโชค ควรหาญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๓

เด็กหญิงมลธิฌา บุญเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๔

เด็กชายณรงค์ชัย ทับทิมศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๕

เด็กชายธนกร หมอนคุด
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๖

เด็กชายวีระพล ไชยพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๗

เด็กชายศุภกร หลายยอด
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๘

เด็กหญิงสุภัสสรา
หมายครอบกลาง ๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๙

เด็กชายอุดมทรัพย์ พูลทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๐

เด็กชายวีระเชต อินทร์แก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๑

เด็กหญิงอาริสา มหาวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๒

เด็กชายอารี เสาร์ศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๓

เด็กชายกรภัทร์ หญ้าปล้อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๔

เด็กหญิงศรัณย์พร ถาวร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๕

เด็กชายดนิต ดวงประทุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๖

เด็กชายธนศักดิ

์

จังอินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๗

เด็กชายปรัชญากร ศรียันต์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๘

เด็กชายสวิตต์ พละสนธิ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๙

เด็กชายสุบิน ศรียันต์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๐

เด็กชายธนทัต มีช้าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๑

เด็กชายธีรเทพ กระจาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๒

เด็กชายปริญญา วงษ์ภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา คำเพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๔

เด็กชายอนุรักษ์ นิยมวงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๓ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๕

เด็กชายอภิชัย ปรึกทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๖

เด็กหญิงอินทิวา วงษ์ภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๗

เด็กชายเฉลิมชัย ภาเภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๘

เด็กชายบุญสฤษดิ

์

วันดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๙

เด็กชายพิทยา ภาเภา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๐

เด็กหญิงมาริสา พูนทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๑

เด็กชายรณกร จันดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สงค์พิมพ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๓

เด็กชายเจตรินทร์ กลินสุคนธ์

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๔

เด็กหญิงเลิศศิริอร ไชนาวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๕

เด็กหญิงกิตติวรรณ ไกรยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๖

เด็กหญิงชาลิสา ทัดสุคนธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๗

เด็กชายณฐกร ทีปชมภู

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ จังอินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงนิล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๐

เด็กหญิงธนพร ทองขาว
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๑

เด็กชายธีรพล ศิลาอาจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๒

เด็กชายนฤดม จังอินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๓

เด็กหญิงปวีณา ภาเภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๔

เด็กชายปยะราช พุฒเส็ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๕

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ สงพิมพ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๖

เด็กหญิงศศิวดี สงพิมพ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๗

เด็กชายศิริกร ศรียันต์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๘

เด็กชายสิรดนัย กระจาย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๙

เด็กหญิงสุพรรษา ภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๐

เด็กชายโยธิน วงษ์เจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์เจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๒

เด็กชายปรเมศวร์ วงษ์เจริญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๓

เด็กชายพฤฒินันท์ วงภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ศรียันต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรียันต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๖

เด็กหญิงจิณณพัต สดสีร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๗

เด็กชายธิติสรรค์ แพทย์นาดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๘

เด็กชายภาดา วันเพ็ญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๙

เด็กชายภานุวัฒน์ มุขดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๐

เด็กหญิงมุทิตา ทัศนารมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๑

เด็กชายวศิษฏ์ นามไพร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๒

เด็กชายอาทินันท์ กองพิธี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองคำ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองสันเทียะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๕

เด็กชายชนะชัย ใจงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๖

เด็กหญิงชยานันต์ กาฬภักดี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๗

เด็กชายชาติชาย ใจงาม
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๘

เด็กชายธนกฤต อินทร์แก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๙

เด็กชายปรเมษฐ์ ชูชะรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๐

เด็กชายภคพล ภาเภา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๑

เด็กหญิงวรันชนก วิเศษทักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ปตาคะโส
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๓

เด็กหญิงวันดี โปร่งจิตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๔

เด็กชายวุฒิชัย จังอินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

วงษ์วัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๖

เด็กชายเอกราช วงษ์ภักดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๗

เด็กชายโชติชนิต แพทย์นาดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๘

เด็กหญิงชนาวดี สีเต๊ด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๙

เด็กชายชยายส แซ่ท้าว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๐

เด็กชายธนดล คายทองคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๑

เด็กหญิงพิรดามณี จันทร์หอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๒

เด็กหญิงวรางคณา จังอินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๓

เด็กหญิงนิภาพรรณ คำดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๔

เด็กชายอาทิตย์ ลิมตระกูล

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๕

เด็กชายกฤตปกรณ สร้อยคำหลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๖

เด็กชายกันต์กวี ชัยน่วม
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๗

เด็กชายฉัตรพล สิงห์ทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๘

เด็กชายฐากูร พรวิเศษศิริกุล
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สุขคำภา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๐

เด็กหญิงณตินา สมัญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๑

เด็กชายธราธิป ศรีธนะชาติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๒

เด็กหญิงนัฐธิดา จันครา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๓

เด็กหญิงนันทิกา หาผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๔

เด็กหญิงนำทิพย์ แสนปาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๕

เด็กหญิงปนัดดา ทวี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๖

เด็กชายภานุพงษ์ ภาเภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๗

เด็กชายวิทย์ธิชัย ถวิลพงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๘

เด็กชายศราวุฒิ แพทย์มด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๙

เด็กชายศักดิธัช ศรียันต์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๐

เด็กหญิงสุปราณี บุตรราช
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๑

เด็กชายจตุรพิธ สีสัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๒

เด็กหญิงศริยา สุทธิปญญา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๓

เด็กชายสิทธิโรจน์ คับคา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๔

เด็กชายสินชัย คำบุ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

เกษเล็ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๖

เด็กหญิงอาทิตยา ยอดกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๗

เด็กชายคมชาญ ชิณศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๘

เด็กชายฉันทวัต สาลี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๙

เด็กหญิงณัฐกมล แสนเสริม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๐

เด็กชายธุวานันท์ แท่งทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๑

เด็กหญิงนฤมล บุญโย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๒

เด็กหญิงนันทิรา ภาเภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๓

เด็กหญิงนาราภัทร อินทะชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๔

เด็กชายวิชิตชัย บัวเชย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๕

เด็กหญิงสุนันทา แท่งทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๖

เด็กหญิงอัจฉริยาพร เหมือนลือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๗

เด็กชายงามพล จังอินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๘

เด็กชายปริญญา มณฑลจรัส

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๙

เด็กชายบรรจงศักดิ

์

เข็มขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๐

เด็กชายคมกฤษ กลินสุคนธ์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ บุญโย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๒

เด็กหญิงธันยพร คำมูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๓

เด็กชายปริวัฒน์ ตึกห่อ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๔

เด็กหญิงพรชิตา วรรณแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๕

เด็กหญิงยลดา อุ่นคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๖

เด็กชายวรพล จันทร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา มาต๊ะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๘

เด็กชายเทพฤทธิ

์

งามพร้อม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๙

เด็กชายปยะนัฐ นางาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๖ / ๕๙๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๐

เด็กชายศิริวัฒน์ ศรียันต์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๑

เด็กชายอลงกรณ์ ภาลุน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร พูลสระคู
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๓

เด็กหญิงชลธิชา อุ่นคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ บุญปกครอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๕

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญโย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๖

เด็กหญิงนำอ้อย สงพิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๗

เด็กชายปญญากร กลินสุคนธ์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๘

เด็กชายเทพธาริน สุรินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๙

เด็กหญิงพิมพร ศรีแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๐

เด็กหญิงปานระพี จันทวงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๑

เด็กหญิงเกวลิน ศรีสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๒

เด็กชายตะวันฉาน สุขจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๓

เด็กหญิงปาลิฉัตร เชือทอง

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๔

เด็กชายน่านฟา บุตรราช
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๕

เด็กชายพลวัฒ ศิลาชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๖

เด็กชายสุขเกษม ศรีสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๗

เด็กหญิงสุรภา เรืองทัยสงฆ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๘

เด็กหญิงดาราวดี แก้วจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๙

เด็กหญิงกชกร แสงเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๐

เด็กหญิงกัญจนพร อ้นชาวนา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๑

เด็กหญิงจอมขวัญ ฤทธิเดช

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๒

เด็กชายสิรภัทร เสาตรง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีพาชู
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๔

เด็กหญิงสุพัตทรา มุลิวัลย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๕

เด็กหญิงกรรณิกา
แพทย์เมืองจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๖

เด็กหญิงพรทิพย์ สุขจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๗

เด็กชายฉัตรชัย บุญแผง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๘

เด็กหญิงปภัสสร สระทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๙

เด็กชายพิชยากร แก้วสมุทร
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๐

เด็กหญิงกัณฐิกา บุญใหญ่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๑

เด็กหญิงญาณิศา กุลสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ธารจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๓

เด็กหญิงธีราพร โคจร
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๔

เด็กหญิงปุณยาพร โคตพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๗ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีรักษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๖

เด็กหญิงนิตยา ผาสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ผาสุกิจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๘

เด็กหญิงพรรณพร สุขจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๙

เด็กชายพีรพล แสงเปลียน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๐

เด็กหญิงศรัญญา แก้วจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๑

เด็กชายศิริรักษ์ สระทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๒

เด็กชายยุทธนา คำคง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๓

เด็กหญิงมนทิราลัย ไชยพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๔

เด็กหญิงอนันดา พรหมทัต
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ คำสิงห์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๖

เด็กหญิงชลธิชา แก้วทะนง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๗

เด็กชายณัฐพล นะคะรำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๘

เด็กชายนิติภูมิ พรหมจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา พาที
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๐

เด็กหญิงฟาสาง กุ่มทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๑

เด็กหญิงพิญยดา ชัยวงค์ษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๒

เด็กหญิงลลิตา วาจาสัตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๓

เด็กหญิงสุนันทา มหาศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๔

เด็กหญิงสุระดา บุญใหญ่
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๕

เด็กชายไชยวัฒน์ ขันติวงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๖

เด็กหญิงกมลชนก ศรีรักษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๗

เด็กหญิงปรางค์ตอง สุขทำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ปดชา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๙

เด็กหญิงกมลกานต์ บรรทะโก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๐

เด็กหญิงกมลภรณ์ เพ็ชรมน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๑

เด็กชายกฤษณะ ภูจอมจิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๒

เด็กหญิงจิตาพร พรมมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ งามวงศา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๔

เด็กชายชินวัตร จันทิวา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๕

เด็กหญิงณัฏวีร์ วิชัยวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๖

เด็กหญิงทิพยสุดา สีดาดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทาธร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๘

เด็กหญิงนภัสสร ลันดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๙

เด็กหญิงนิพิฐกานต์ คมขำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๘ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๐

เด็กหญิงปภัสสร กันยาสาย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๑

เด็กหญิงปยะธิดา ขันชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๒

เด็กชายมสุวัฒน์ กรุณา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๓

เด็กชายราเชนรต์ พูลแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๔

เด็กหญิงวรรณพร ไชยจำ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๕

เด็กหญิงวิชญาดา พรมบุตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๖

เด็กชายวีรภัฏ บรรลุ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๗

เด็กหญิงศิริวิภา สุขอินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๘

เด็กชายอดิศร จันทร์ส่อง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

บัวลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๐

เด็กชายอธิป ศิรินัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๑

เด็กหญิงอารียา กิงบรรเทา

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๒

เด็กชายกรวุฒิ ศรีสุวรรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หวังจองกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๔

เด็กหญิงกานติมา นามมุงคุณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๖

เด็กหญิงณัชฎาพร สีดาบุตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๗

เด็กชายณัฐพล ประทุมชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๘

เด็กชายธนากร ยศศิริ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดีสุ่ย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๐

เด็กหญิงประภัสสรณ์ สมหวัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๑

เด็กหญิงพรสรวง อุดหนุน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๒

เด็กชายพัชรพล พังใกร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๓

เด็กชายพัสกร ธรรมแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๔

เด็กชายภูริภัทร อาจณรงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๕

เด็กชายรพีภัทร บัวรินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๖

เด็กชายวชิรวุธ เนืองไชยยศ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๗

เด็กหญิงวิจิตรา ขันชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๘

เด็กหญิงศรัณญา บุตรดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๙

เด็กหญิงสุชาดา แพงถิน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๐

เด็กหญิงอธิชา คณาญาติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๑

เด็กหญิงอนันตญา นิยมพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๒

เด็กหญิงอภัสรา กาลเมฆ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๓

เด็กหญิงอภิษฎา บัลลังค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๔

เด็กหญิงกรชนก กัญญาบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๕

เด็กชายคำภี จุลแดง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ช่วยกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๗

เด็กหญิงชนะพา ทาระจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๘

เด็กชายชรินทร์ ไพบูลย์สวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๙

เด็กชายนำค้าง ลุนทะลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๐

เด็กชายพีรภัทร จันทร์แดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๑

เด็กชายภาสกร ประดับทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๒

เด็กหญิงรัตนากร จันทรสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๓

เด็กชายวรวุฒิ กลินหอม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๔

เด็กหญิงวริศรา พันธ์กิงทิพย์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๕

เด็กหญิงวันทนีย์ คงช่วย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๖

เด็กชายวายุ สายเสน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๗

เด็กชายสันติภาพ งามวงศา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๘

เด็กชายสิทธิพงศ์ สายบัว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๙

เด็กชายอนุชา บุระณะกิติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๐

เด็กหญิงอริสรา ศรีบุบผา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๑

เด็กหญิงอาทิติยา ธรรมทวี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๒

เด็กชายเกียรติยศ จวงจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๓

เด็กหญิงแพรวดาว ทองนาค
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๔

เด็กชายกติศักดิ

์

บุญมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๕

เด็กชายกฤตภาส บุญมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พันคำภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๗

เด็กชายธีรยุทธ บุญมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๘

เด็กชายธีระพงษ์ นามวงษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๙

เด็กชายภานุเมศ จันทรา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๐

เด็กหญิงรัตนกรินทร์ รัตนพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๑

เด็กหญิงสุนิชา บึงโบก
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๒

เด็กชายจีรพัฒน์ บุญเรืองศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เบิดสูง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พันคำภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงดอกรัก บุญเรืองศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๖

เด็กหญิงดารารัตน์ ขันชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๗

เด็กชายนวพรรษ ทองคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๘

เด็กชายบุญหลาย ขันชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๙

เด็กหญิงวรรณภา ไชยเกิด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๐ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๐

เด็กชายสุรธรรม พวงจำปา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๑

เด็กหญิงสุริวิภา มาสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๒

เด็กหญิงสใบแก้ว นามวงษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๓

เด็กหญิงเกศแก้ว อินสมาน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ขันชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๕

เด็กชายดนุสรณ์ บุญมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๖

เด็กหญิงนันธิดา สุรีย์รัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๗

เด็กชายพรเพชร สุขวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๘

เด็กชายภาณุพงศ์ แม่นทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๙

เด็กชายอภิวัฒน์ เข็มแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๐

เด็กหญิงแก้วมณี เบิดสูง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ วัดบ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๑

เด็กชายกฤษฎา พรมโสภา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๒

เด็กชายอดิเทพ ไชยมา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๓

เด็กชายอัครเดช สุธาบุญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วคันโท
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๖

เด็กหญิงภัทรพร บุดดา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๗

เด็กชายอรรถพล สู้ณรงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงษ์แก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๙

เด็กหญิงบุญหลง แก้วพันนัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๐

เด็กหญิงสริตา สาธร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ปาณีวัติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๒

เด็กชายวาริท ศรียากุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ทิตะนนท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๕

เด็กหญิงอารียา จงรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๖

เด็กหญิงณัชชา แม่นทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

พนารักษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๘

เด็กชายกิตติพงษ์ น้อยระแหง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๙

เด็กชายสุวัฒน์ บุดดีสาย
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๐

เด็กชายนพเดช ขนานนาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๑

เด็กชายนพรัตน์ แก้วคันโท

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ปองพา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๓

เด็กชายวุฒิชัย จำป
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๔

เด็กชายวันชัย วงค์บุตตะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๑ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๕

เด็กชายวัชรากรณ์ สีบุญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ หนองสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำโสภา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมพงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๘

เด็กชายธนากร บุญรักษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๙

เด็กชายปยะวัตร ศรีจันทร์สอน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๐

เด็กหญิงพัชฏาภรณ์ ยางธิสาร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๑

เด็กชายวชิรวิทย์ สุขเสวย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๒

เด็กชายวสันต์ จันทกรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๓

เด็กหญิงไอรดา พรมมาสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๔

เด็กชายทวีชัย พวงมะลี
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ปุณประวัติ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ พิมพ์สลัก
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๗

เด็กหญิงฐิติพร พวงพัว

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๘

เด็กหญิงณัชณันทร์ คำศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมมาสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๐

เด็กชายธนากร วงศ์ใหญ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๑

เด็กชายธนาธิป จันทร์ดวงศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๒

เด็กชายธนเดช มานะดี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๓

เด็กหญิงธีรนาฏ จันทร์โท
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๔

เด็กหญิงปณฑิตา แก้วแกมทอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๕

เด็กหญิงปาลิตา วรรณเวท

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๖

เด็กชายภานุวัตน์ กาบก
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๗

เด็กชายศักดิเดช มะลิ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๘

เด็กหญิงสมิตา ปญญาใส
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรหมดาว
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๐

เด็กหญิงสุริวิภา บุญเจริญ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๑

เด็กชายหัสดินทร์ คมใส

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๒

เด็กชายอนุศิษฏ์ จิตรเกาะ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๓

เด็กชายอัครพนธ์ สิงห์แจ่ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๔

เด็กหญิงเบญญาภา เสาเวียง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๕

เด็กหญิงจิราพร จันลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๖

เด็กหญิงจุฑามาส สมัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๗

เด็กหญิงชญานี พาลัง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๘

เด็กหญิงญาณัจฉรา บุญประชม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๙

เด็กชายณัฏฐกิตต์ คำดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๒ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๐

เด็กหญิงดารารัตน์ อัมภรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๑

เด็กชายทอน บุญจริง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ ทองอ้ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๓

เด็กชายนัทธพงศ์ นาคำลอด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๔

เด็กชายพงศกร อินทรเดช
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๕

เด็กหญิงมนทกานต์ โคกแพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๖

เด็กชายวชิรวิทย์ แจ่มแจ้ง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา ชาวบางผึง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๘

เด็กชายอนุสรณ์ สามสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๙

เด็กหญิงอริสราพร ขำเสงียม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๐

เด็กหญิงอัญญาณี ภักดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๑

เด็กชายอารักษ์ ภูมะลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๒

เด็กหญิงอุษามณี ศรีหาบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๓

เด็กชายศุภจักร อัมภรัตน์
๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๔

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ คำมี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๕

เด็กหญิงสุจริตรา บุญสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๖

เด็กหญิงสุทธิกา รูปทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๗

เด็กหญิงเสาวรีย์ ภักดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๘

นางอิมใจ

่

รำไพ
๐๙/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๙

เด็กชายจิรายุ สารสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๐

เด็กหญิงชัญญานุช เพิมเติมจิต

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๑

เด็กหญิงณัฐริกา ภูษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเสน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๓

เด็กชายนวชาต ไขจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๔

เด็กหญิงปรีญาภัทร์ สิมมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๕

เด็กชายพสิษฐ์ ดวงสา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๖

เด็กชายพีรทัต วิชา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๗

เด็กหญิงภัททิยา แสนเสนา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๘

เด็กหญิงมัตติกา ศรไชญาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีนวล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๐

เด็กหญิงลักษณา สุภาษร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๑

เด็กชายวิวัชชัย บุตรสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๒

เด็กชายศรายุทธ แจ่มแจ้ง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

ชัยสิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๔

เด็กชายสัตยา สิมมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๕

เด็กหญิงสุภัทรา พละศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๖

เด็กหญิงอัมมิการ์ ไชยพารา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีนวล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๙

เด็กชายกฤษฎา สารสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา ก้อนทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๑

เด็กหญิงจรรยพร ศรีนวล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๒

เด็กหญิงจันจิรา โคตรสาลี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๓

เด็กชายณัฐพล โนนสังข์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๔

เด็กชายธวัชชัย สนสาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๕

เด็กหญิงธิดามณี ดวงแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

เมคา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๗

เด็กหญิงนิภาพร ละม้ายนิล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๘

เด็กชายปฏิพล ศรีนวล
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๙

เด็กชายภูริภัทร ชงโค

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๐

เด็กหญิงมันทนา พืนสวรรณ์

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา อารีย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๒

เด็กชายลัทธิชัย สาวันดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ แก่นอ้วน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๔

เด็กชายศักดิชัย

์

จันทร์แจ่ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ กวนโท
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๖

เด็กชายกรวิชญ์ สนสนิท
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๗

เด็กชายปฏิภาณ คันศร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๘

เด็กชายกฤษฎา ดาดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๙

เด็กหญิงกุลนันท์ กันธรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๐

เด็กหญิงนิธิกานต์ ด้วงทองหลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๑

เด็กหญิงภักดิวิภา

์

คำผุย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๒

เด็กหญิงรุจิรา จันทร์แดง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๓

เด็กหญิงอนุธิดา พลขันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๔

เด็กหญิงดวงกมล สงนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา มาพงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทึกทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๗

เด็กหญิงฐิติยา สังสงหา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๘

เด็กหญิงทิฆัมพร อนันต์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีพบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๐

เด็กหญิงนาถตยา ดัชถุยาวัตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงนิราภร สีดี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๒

เด็กชายประมวล พิมพ์บุตร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๓

เด็กหญิงปราณปริยา ศรีโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๔

เด็กหญิงปวีณา บุญมาพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๕

เด็กหญิงปยะดา บุตรสุข
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๖

เด็กหญิงปุญญิศา ไผ่บง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ แซ่เลียว

้

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๘

เด็กหญิงพิลาสินี น้อยคำดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ บุดดาลี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๐

เด็กชายวงศพัทธ์ เฮงเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ฝอยทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๒

เด็กชายวิวัฒน์ สิงห์แจ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๓

เด็กชายศรายุทธ เพ็งมาตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๔

เด็กหญิงสายสมร ตาแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๕

เด็กหญิงสิราวรรณ บุญเสนาะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๖

เด็กหญิงสุชานันท์ เพ็งมาตย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๗

เด็กหญิงอภิชยา เคนท้าว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงอรัญญา ราษฏร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๙

เด็กชายเชาวลิต แม่นทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๐

เด็กชายกรวิชญ์ สุดสวาท
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๑

เด็กชายกฤษฎา ยาดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ นามวงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๓

เด็กชายขจรเกียรติ มะโนชาติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๔

เด็กชายจิรพล ทองบาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ลครศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๖

เด็กหญิงชนม์ธิดา โทศก
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๗

เด็กชายชานนท์ แนบเนียม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๘

เด็กชายชินวัตร หัสดง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๐

เด็กหญิงดาราวดี แสงเหลือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๑

เด็กชายถิรวัฒน์ ลิลาศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๒

เด็กชายธนพัฒน์ ผุยพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๓

เด็กชายธนภัทร พรมมามัน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๔

เด็กชายธนากร พิมชาติ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๕

เด็กหญิงธมน พรมวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๖

เด็กชายนันทภัทร์ แย้มใส
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๗

เด็กหญิงบังอรรัตน์ กิงก้าน

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา อบอุ่น
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๙

เด็กหญิงปาลิตา สีกะชา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๐

เด็กหญิงพรนิภา ศรีลาทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๑

เด็กชายพิทยา แปนสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๒

เด็กหญิงพิรพร จันทร์ล้อม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๓

เด็กชายพีรพล พรมงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๔

เด็กชายภาวัต ต้นเกษ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๕

เด็กชายภูมิรพี กองชิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๖

เด็กชายมงคล เนาวรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๗

เด็กหญิงรจนา ดวงชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๘

เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์คำจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๙

เด็กหญิงรัตนากร ทับสมบัติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๐

เด็กหญิงวรการต์ บุตรน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๑

เด็กหญิงวิมลนาฏ พรมด้วง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๒

เด็กชายศักดิชัย

์

เบ็ญมาศ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๓

เด็กชายสนทยา ตาลหอม
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ วะภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๕

เด็กชายอมรินทร์ นะราราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๖
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์

ลาวเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๗

เด็กหญิงเข็มนิตย์ ศรภักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๘

เด็กชายเดนิว ชืนจันทร์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๙

เด็กหญิงเนตรชนก ตามสายสุด
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๐

เด็กหญิงกรวินท์ เสนาพรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๑

เด็กชายกิตติกวินท์ เขียวอ่อน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๒

เด็กหญิงกิตติมา วงศ์ใหญ่
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีโวหะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๔

เด็กหญิงจิราพร เวียงจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๕

เด็กหญิงจีรดา พิลาแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๖

เด็กหญิงชนิสรา ย่อไชย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๗

เด็กหญิงฐิติมา วรรณวงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พวงแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เอือสมาน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๐

เด็กชายณัฐพร ปานคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ซุยพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๒

เด็กหญิงถิรนันท์ สุนันท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๓

เด็กชายธนากร นันทะเสน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๔

เด็กชายธวัชชัย เจริญวัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ ขอมอบกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๖

เด็กชายนัฐติโชติ คนหาญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๗

เด็กชายนันทพงศ์ สุวรรณวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๘

เด็กชายบรรณารักษ์ คุณสิม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๙

เด็กชายปกรณ์ ปองศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๐

เด็กหญิงปวีณา ทนทาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๑

เด็กหญิงพัณณิตา คงเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๒

เด็กชายพิชิตชัย สนิทพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๓

เด็กหญิงภาวิตา ผมงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๔

เด็กชายภูชนะ บุญรวม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๕

เด็กชายภูมินทร์ กิงจันมล

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๖

เด็กชายภูวสิทธิ

์

หอมใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๗

เด็กชายฤทธิชัย คำปลิว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๘

เด็กชายวรเมธ ยอดจักร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๙

เด็กชายวีรภาพ วะภา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๐

เด็กหญิงศศิธร ไตรยะสุทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๑

เด็กหญิงศิรินนา คำมะรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงศิรินยา คำมะรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๓

เด็กหญิงศิริมล เงางาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๔

เด็กชายสมศักดิ

์

แก้วมณี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๕

เด็กหญิงสายธาร สุวรรณมุกข์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๖

เด็กชายอดิภา สมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๗

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

กุลเกษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๘

เด็กชายอาทิวัตต์ สุริขันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๙

เด็กชายเกรียงไกร สุวรรณมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๐

เด็กชายเขมราฐ ประเสริฐชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๑

เด็กหญิงเครือวรรณ จันทร์ขาว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๒

เด็กชายเดชอุดม สุขบัติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๓

เด็กหญิงเสาวลักษ์ แก้วสมบัติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๔

เด็กชายไกรวิทย์ สายทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิเวศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๖

เด็กชายกานติมา สนิทสตรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ สารภาพ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๘

เด็กชายฉัตรมงคล พิมชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๙

เด็กหญิงชนากานต์ ยาพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๐

เด็กหญิงชนิสรา มีชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๑

เด็กหญิงชลชนก แสงสังข์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๒

เด็กหญิงญาณี สว่างวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ โพธิสาชัย

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๔

เด็กชายณัฐพล กิงจันมน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๕

เด็กชายณัฐพล บัวขำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๖

เด็กชายณัฐพล เบ็ญมาศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๗

เด็กหญิงณัฐมน รุ่งแสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๘

เด็กชายณัฐวัตร แหวนวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๙

เด็กชายดอนชัย แก้วกล้า
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๐

เด็กหญิงดาหวัน บุญบุดดา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๑

เด็กชายตะวัน พรมมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๒

เด็กชายตะวันฉาย ธะนู
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๓

เด็กชายธนพนธ์ ศิริบูรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ ทับสมบัติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๕

เด็กชายธัญวุฒิ อินธิเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๖

เด็กหญิงธันยา นิสสัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๗

เด็กหญิงธิดาพร แก้วเชียงทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๘

เด็กหญิงธิดาภรณ์ คำเพ็ชร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๙

เด็กชายธิติพันธุ์ ขันติกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ปญญาพ่อ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๑

เด็กชายธีรวุฒิ ขันธ์วงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๒

เด็กชายนพรัตน์ เบ็ญมาศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๓

เด็กหญิงนริตา คำเก่ง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๔

เด็กชายนัดทวุฒิ ตุ้มจันดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๕

เด็กหญิงบังอร คงอินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๖

เด็กหญิงปนิดา นามกระโทก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๗

เด็กหญิงประภาวดี ปองศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๘

เด็กชายปราโมทย์ ศรีสุธรรม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๙

เด็กชายปญญา คงคา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๐

เด็กหญิงปาริชาต ดวงแสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๑

เด็กหญิงปยพัชร บุญสุภา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๒

เด็กชายปยวัฒน์ เพ็ญผล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๓

เด็กชายพงศกร บุดดีสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๔

เด็กหญิงพรหมพร บุราวิทยานนท์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๕

เด็กชายพิชชากร พลจันทึก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ยาเคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๗

เด็กชายภัทรพล ขจิตสุวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๘

เด็กหญิงรัชนก พรมลี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๙

เด็กหญิงรัชนีกร มะโนชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๐

เด็กหญิงรัตนา ทองเหลือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๑

เด็กหญิงลลิตา สีกะชา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๒

เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรมาก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๓

เด็กหญิงวรนุช สุวรรณมุกข์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๔

เด็กหญิงวราลี พิมพิลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๕

เด็กชายวัชรากรณ์ อบอุ่น
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๖

เด็กชายวีรภัทร ชุ่มเย็น
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๗

เด็กหญิงศิริเนตร กิงจันมล

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๘

เด็กชายสมคิด จิตมัน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๙

เด็กหญิงสุชาวดี ย่อแสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๐

เด็กหญิงสุธาสินี นมัสการ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๑

เด็กชายสุรชัย ใจเรือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๒

เด็กหญิงอชิรญา มาลิวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๓

เด็กหญิงอำนวยพร สังขะพงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๔

เด็กหญิงชาลิตา วงศ์ลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๕

เด็กหญิงช่อผกา ศรีมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๖

เด็กหญิงณัฏนรีย์ จ่ากุญชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๗

เด็กชายทิฐินันท์ เพชรรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๘

เด็กชายธนศักดิ

์

ขันบุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๙

เด็กชายธีรโชติ มาพิทักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๐

เด็กชายนิพัทธ์ วงจันทร์สาร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๑

เด็กชายประกาศิต แดงโพธิวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๒

เด็กหญิงพัชรี กาลพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๓

เด็กหญิงรักษ์สุดา บุระกรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๔

เด็กหญิงวรรณิษา รอดภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๕

เด็กชายวินัย บุญรวม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๖

เด็กชายสุทิวัส ละครศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๗

เด็กชายสุนันทร์ ละมูล
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๘

เด็กชายอนุภัทร ทุมทัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๙

เด็กชายอภิชาติ ชัยวิเศษ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๐

เด็กชายอัษฎาวุฒิ หมดทุกข์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๑

เด็กชายเกรียงไกร สะเทือน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๒

เด็กชายโยธิน คุณสิม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๓

เด็กหญิงกานต์พิชชา กุมาระ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๔

เด็กชายคุณัญญา ทองกลำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ท่อนทองแดง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๖

เด็กชายณัฐวุฒน์ มีนาค
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นางวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๘

เด็กชายทะเล ตุละรัต
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๙

เด็กหญิงวรรณิภา ศรีกะชา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๐

เด็กชายศุภณัฐ ยืนยิง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๑

เด็กหญิงสมฤทัย ดีเลิศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๒

เด็กชายสหศักดิ

์

ฮะแสวง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี พันธ์มะลี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๔

เด็กชายสุวิทย์ ไชยรบ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๕

เด็กหญิงอาริษา ทองมนต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๖

เด็กชายเสกสันต์ นิสัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๗

นายณรงค์ฤทธิ

์

คำเก่ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๘

นายณัฐพล หอมชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๙

นายพงษ์พัฒน์ ฉันติมา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๐

นางสาววิราภรณ์ ขันทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๑

นายเอกลักษณ์ นุยลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๒

เด็กหญิงขวัญรัตน์ ใจเรือง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๓

เด็กชายจันทชาติ มนพรมมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๔

เด็กชายจิรายุ หอมอ่อน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๕

เด็กชายธีรังกูร สุนันท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ เลิศปญญา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๗

เด็กหญิงวิมลวรรณ ชืนจันทร์

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๘

เด็กชายศุภนันท์ ศรีสำโรง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๙

เด็กชายสุขสันต์ มิงขวัญ

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๐

เด็กหญิงสุภัสษร มะณีนิล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา อัดแป
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๒

เด็กหญิงพรไพลิน อุดร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๓

เด็กชายวรวุฒิ รุ่งแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๔

เด็กชายอนุรักษ์ สายปาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๕

เด็กชายอรรถพล บุญศรัทธา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๖

เด็กหญิงกรกนก ผ่องราศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๗

เด็กชายครรชิต วัจนะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๘

เด็กชายนิติภูมิ เนาวรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๙

เด็กชายบัญชา มิงขวัญ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๐

เด็กชายพงศภัค ศิริจันดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๑

เด็กหญิงภาวดี บุตรชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๒

เด็กชายศรายุทธ รุ่งแสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๓

เด็กหญิงศศิกานต์ มะโนธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ทาธร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๕

เด็กชายสราวุฒิ มิงขวัญ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๖

เด็กชายอาทิตย์ กำเนิดศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงอุบลรัตน์ สีเหลือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ ภาษาสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๙

เด็กชายสุวรรณ ศรีสำโรง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๐

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขสำราญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรีจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๒

เด็กชายสิทธิพล เกษี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๓

เด็กชายวสุพล บัวจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๔

เด็กชายธีรภัทร บุญศรัทธา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๕

เด็กชายบัณฑิต นะวะโลหะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๖

เด็กหญิงพิยดา วงค์ไชยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๗

เด็กหญิงอนันตญา สาระพงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๘

เด็กหญิงอนิลฑิตา โพธิอุดม

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๙

เด็กชายนวดล อุ่นญาติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๐

เด็กชายพชรพล บุญศรัทธา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๑

เด็กหญิงมุกมณี ท่อนทองแดง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๒

เด็กชายสฐพล ทำบุญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๓

เด็กชายอนุชา ท้าวทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๔

เด็กชายกรวิชญ์ เจริญมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๕

เด็กหญิงขวัญชนก ประทุมวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๖

เด็กชายชุตินันท์ จันทีสุด

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๗

เด็กชายปวิชญา มะโนศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๘

เด็กหญิงรวิพร คูณผล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๙

เด็กหญิงกัณฐมณี เทศะบำรุง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๐

เด็กหญิงจิดาภา คำเหลือ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๑

เด็กหญิงฉัตรติพร แสงสะท้าน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดใส
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๓

เด็กชายธวัชชัย อบอุ่น
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๔

เด็กชายธัชชัย ติงสะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๕

เด็กหญิงนันทิยา รุ่งเรือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๖

เด็กชายนาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๗

เด็กชายนิติพงษ์ วงษ์ชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๘

เด็กหญิงนิพาดา สินไทย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๙

เด็กหญิงพิมณภัทร์ โชคพุทธาสวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๐

เด็กหญิงภวิตา โยธาราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๑

เด็กชายภูเบศ กินนาสน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๒

เด็กหญิงละอองทิพย์ บุญรวม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๓

เด็กหญิงศศิธร ประทุมวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๔

เด็กชายสรรค์ชัย พิบูลบท
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ มีตาบุญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๖

เด็กหญิงสุทธิดา บุตรดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๗

เด็กชายสุรศรี พันธ์มะลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๘

เด็กหญิงอารียา วงษ์หนองแวง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๙

เด็กหญิงไปรยา มะโนชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ ประทุมวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๑

เด็กชายณรงค์สิทธิ

์

ชาติเชือ

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๒

เด็กชายธนกร บรรพชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๓

เด็กชายธีรนัย ประทุมวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๔

เด็กหญิงปรียานุช รุ่งเรือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๕

เด็กหญิงพรฐิษา เบ็ญมาส
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๖

เด็กหญิงพรรณิภา อายุวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่เซียว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๘

เด็กหญิงเกศรา บุตรดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๙

เด็กชายปณณวิชญ์ สุภาพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๐

เด็กหญิงปาลิตา มะโนชาติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เบ็ญมาศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๒

เด็กหญิงพีรยากร ปะธิเก
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๓

เด็กชายภานุสรณ์ ประจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๔

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ พิพิธศาลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีธรรมบุตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

เบ็ญมาศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๘

เด็กชายธนธรณ์ พันธ์แก่น
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๙

เด็กหญิงปณิดา จิตรโสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๐

เด็กหญิงมุฑิตา พันธ์มะลี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๑

เด็กหญิงรัตนาวดี ทองไลย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๒

เด็กหญิงวรรณิกา สาระพงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๓

เด็กชายวีรยุทธ สุภาพ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา สายสว่าง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๕

เด็กหญิงสุภาพร ศรแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๖

เด็กหญิงอัยยาวีย์ ศรีกะชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๗

เด็กชายอุ้มบุญ วงศ์เมือง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๘

เด็กชายอโนทัย วันทะวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๙

เด็กชายธนากร จันทร์สนธิ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๐

เด็กชายนพกร ภัยอินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๑

เด็กหญิงพรรณธร พันมะลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ มะโนชาติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๓

เด็กชายอนิวัตติ

์

คำเหลือ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๔

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ติงสะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๕

เด็กหญิงชนัญธิดา ติงสะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๖

เด็กชายธีรพล พันธ์มะลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๗

เด็กชายนพชาติ สัตรูพินาค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๘

เด็กชายปณชัย สีดา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๙

เด็กชายไม้เมือง ประเสริฐชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๐

เด็กหญิงวัชราวรรณ ถันทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ คูณทรัพย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลเพชร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๓

เด็กชายกันตพัชร วงษ์วาฬ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา พุ่มไม้
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๕

เด็กชายกิตติรัช เข้าครอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๖

เด็กหญิงกุลนิดา รินทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๗

เด็กชายก้องภพ ชาญชำนิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๘

เด็กชายก้องภพ พิพัฒปณณวัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา แปลงดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๐

เด็กหญิงจิตสุภา สายทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๑

เด็กหญิงจีรนันท์ วงษ์นิล
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๒

เด็กชายญาณพัฒน์ ย่อมมี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๓

เด็กชายณัฐพัฒน์ โพนหนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๔

เด็กชายณัฐภัทร พุทธพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๕

เด็กหญิงณัฐสรา เครือพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๖

เด็กหญิงณิชากร พิมพ์ชัย
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๗

เด็กชายธนธรณ์ ไก่แก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๘

เด็กชายธนพงษ์ พันธุ์มหา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๙

เด็กชายธาวิน หาญกล้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๐

เด็กหญิงนงนภสร แสงเหลือง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๑

เด็กหญิงปวริศา เกษาชาติ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๒

เด็กหญิงปยนันท์ ทองมนต์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ ตังมัน

้ ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ สิงห์ซอม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๕

เด็กหญิงพัชพิชชาพร เมียดตะแก
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๖

เด็กชายพัชรพล พงษ์พันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปทุมมาศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ นิลเพ็ชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๙

เด็กชายภาสกร อบอุ่น

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๐

เด็กชายมงคล กลำเงิน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๑

เด็กหญิงมณีบัวแก้ว อบอุ่น

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

หม่อยหลง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๓

เด็กชายยสินทร อาการ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ ประปรุง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๕

เด็กหญิงรุจิรา วรเชษฐ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ยวนเชย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๗

เด็กหญิงวรฤทัย ยุนสระน้อย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๘

เด็กชายวริชชวิทย์ บุญยืน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๙

เด็กชายวิทวัส วงษ์ปอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๐

เด็กชายสิทธิชัย จำปาศรี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๑

เด็กชายอนุภัทร วันทา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๒

เด็กหญิงอริสรา วะภา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๓

เด็กหญิงอรุณี วรจักร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๔

เด็กชายอลงกรณ์ บัวจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๕

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ย่อแสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๖

เด็กชายเจษฎาพร แหวนเพ็ชร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๗

เด็กชายเฉลิมฉัตร หาญสู้
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๘

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ดวงเด่น
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๙

เด็กหญิงเนตรดาว นันทะเสน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๐

เด็กหญิงเย็นฤดี นันทะเสน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๑

เด็กหญิงจิรนันท์ แสงจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๒

เด็กชายจิรัฏฐ์ ลอยวานิช

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๓

เด็กชายปยะวัฒน์ ขันธ์แก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๔

เด็กชายศุภกิต สิงหาศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ จำปาสิม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ เวียงนนท์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๗

เด็กชายวีรพล เชือพันธ์

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๘

เด็กชายสุวิจักรษ์ วรเชษฐ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๙

เด็กชายเดชดำรง ฤทธิสิงห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ขันวงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๑

เด็กชายพงศกร ศิรินัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๒

เด็กหญิงสุนิตา ทนทาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๓

เด็กชายธนกรณ์ ทองศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ หัตถา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๕

เด็กชายธีรพงษ์ ศรีพรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๖

เด็กหญิงนวนันท์ เทียนศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ วงค์คำจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๘

เด็กหญิงประกายแก้ว
ดงอนนท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๙

เด็กหญิงรัตติญาภา นางวงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๐

เด็กหญิงวัศยา สายทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๑

เด็กหญิงศศิธร เทียนศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๒

เด็กหญิงอภิชญา พรหมมามัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ช้างนาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๔

เด็กชายเด่นชัย พรมมามัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๕

เด็กชายกษม ชืนชาย

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ วรภาพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๗

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ โสมมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๘

เด็กชายดนุสรณ์ พิมพ์กัณหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๙

เด็กชายธีรภัทร ศรีโวหะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๐

เด็กชายธีรเทพ สิงห์ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ชวนกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๒

เด็กหญิงพิศญาภรณ์ บัวสร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๓

เด็กหญิงวรัทยา ศรีสอาด
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๔

เด็กหญิงวีรยา เย็นประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๕

เด็กหญิงศิริพร ทองคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๖

เด็กชายสิทธิพล เดือนเพ็ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โมธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๘

เด็กชายอำพร กดหยู
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๙

เด็กชายเพชรรัตน์ ขันทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๐

เด็กชายกรินทร์ กลินจันทร์

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๑

เด็กหญิงกัลยา นิสัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ศิริจันดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๓

เด็กหญิงจีรนันท์ นิสัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๔

เด็กชายธเนศ เตาะหนองนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๕

เด็กชายปรินทร คชแพทย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๖

เด็กชายภีมรภัทร แผ่พันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๗

เด็กชายศักดิพล

์

ศรีสะอาด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๘

เด็กชายอนุรักษ์ ประอาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๙

เด็กชายเสริมศักดิ

์

ทรงงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๐

เด็กชายวรายุทธ นีระมนต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ส่วงเมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๒

เด็กชายกฤษฎา มะลิลำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๓

เด็กชายกฤษดา กันศัตรู
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๔

เด็กชายกันตินันท์ ยิงยง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๕

เด็กหญิงจันทนา ต้นเกษ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๖

เด็กชายจิตรทิวัส ม้าเฒ่า
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๗

เด็กชายจิรภัทร เสนาพรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๘

เด็กชายชาติกล้า กันศัตรู
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา มลิลำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๐

เด็กหญิงณัฐวดี ต้นเกษ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ละครศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๓

เด็กชายทักษดนย์ ลีลาศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๔

เด็กชายธีรพัฒน์ มะตูม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ มะตูม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๖

เด็กหญิงนิตยา เรือเรือง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๗

เด็กหญิงปวิตรา พันธ์คำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๘

เด็กชายพงศกร แก้วใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๙

เด็กชายภูวเดช พรมภักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๐

เด็กหญิงรัตนกร ลาวเมือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๑

เด็กชายวรชิต ลครศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๒

เด็กชายวรรณไชย มนตรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๓

เด็กหญิงวริษา ลาวเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๔

เด็กชายวัชรชัย ต้นเกษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ แนบเนียม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๖

เด็กชายศุภกิจ อุสาหะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๗

เด็กชายสุรชัย เรือเรือง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๘

เด็กชายสุริยา คำมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๙

เด็กชายอภิชาติ รอดภักดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๐

เด็กชายอภิชาติ นาคี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๑

เด็กหญิงอรรัมภา สิมศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๒

เด็กหญิงอักษราพร โคตะพัฒ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๓

เด็กหญิงอารดา สืบชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๔
เด็กชายเศรษฐศาสตร์

กิงก้าน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๕

เด็กชายแสงสุรีย์ ดาบส
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๖

เด็กหญิงกวินธิดา กันสัตรู
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๗

เด็กชายกันต์ศํกดิ

์

ม้าเฒ่า
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๘

เด็กหญิงชนานันท์ ลีลาด
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๙

เด็กชายตะวัน เสนาพรม
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๐

เด็กหญิงบุตรดี พันธ์คำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๑

เด็กหญิงประภัสสร เรือเรือง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๒

เด็กหญิงพิสมัย ยาดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๓

เด็กชายรชต บุญด้วง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๔

เด็กหญิงรัตน์ติยา สิมศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๗ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ มะลิลำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๖

เด็กชายสมศักดิ

์

กันศัตรู
๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๗

เด็กชายสุรพล ลำเฟอย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๘

เด็กชายอานนท์ กาทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๙

เด็กหญิงอุลัยลักษณ์ วงค์ใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๐

เด็กหญิงโอเปล กิงก้าน

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๑

เด็กหญิงกันติยา ละครศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๒

เด็กหญิงชลธิชา กันสัตรู
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๓

เด็กชายธีรพงศ์ พันธ์คำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๔

เด็กหญิงนันทนา คุณสิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๕

เด็กหญิงพรชนก รอดภักดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๖

เด็กหญิงพรฤดี ละครศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๗

เด็กหญิงพิมชนก ส่วงเมา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ กิงก้าน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

กาทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๐

เด็กหญิงสุวรรณา ลาวเมือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๑

เด็กชายอุดมศักดิ

์

รอดภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๒

เด็กชายเจริญ แนบเนียม
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๓

เด็กชายแมน เรือเรือง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๔

เด็กชายไชยวัฒน์ สีโวหะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๕

เด็กหญิงไพรวรรณ แก้วใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๖

เด็กชายชัยวิวัฒน์ โคสารคุณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๗

เด็กหญิงนิตยา พรมภักดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๘

เด็กหญิงนุชนารถ ปุงคานนท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๙

เด็กชายประสิทธิ

์

วิงวัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๐

เด็กชายพิเชษฐ์ มะตูม
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๑

เด็กหญิงรัญชนก รอดภักดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๒

เด็กชายวีระพงศ์ รอดภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๓

เด็กชายศิวกร กิงก้าน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ ศรีอ่อน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๕

นางสาวอรอนงค์ โพธิชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชูชิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๗

เด็กหญิงณัฐนิชา กิงจันมน

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

ทองปา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๙

เด็กหญิงปาลิษา ห่อทรัพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๘ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๐

เด็กหญิงพิชชาภา ทองเติม
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๑

เด็กชายพิสิทธิ

์

เทียงธรรม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๒

เด็กชายวรวุฒิ วงศ์เศษ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๓

เด็กชายสุวัฒน์ ชุ่มเย็น
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๔

เด็กชายเฉลิมพร นางวงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๕

เด็กหญิงเปรมปรีด์ คำศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๖

เด็กชายกริชษฎากร ธรรมมา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ทนที
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๙

เด็กชายณภัทร เทียงธรรม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๐

เด็กชายภูริภัทร ประเสริฐชาติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๑

เด็กหญิงศิริยากร อุดร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๒

เด็กหญิงศุภิสรา นางวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๓

เด็กหญิงสรนันท์ กิงก้าน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๔

เด็กหญิงสุริยาพร พรมชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๕

เด็กชายธีระพล ศิริจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๖

เด็กชายรพีภัทร คมขำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๗

เด็กหญิงรัตนาวดี ทองปาน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๘

เด็กชายศิวกร แก้วธานี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ชืนชาย

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๐

เด็กชายสุทธิรักษ์ แก้วคะตา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๑

เด็กหญิงเจสซีก้า ตู้ทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๒

เด็กหญิงกนกพร พาชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๓

เด็กหญิงกรรณิกา ทารา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๔

เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๕

เด็กหญิงกันต์กมน สิงหาเวช
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๖

เด็กชายคณิศร ยศศิริ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๗

เด็กหญิงคุนัญญา อุ่นเรือน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๘

เด็กหญิงจารุภา ชุมภูแสง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๙

เด็กหญิงธนัชพร ทาศรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๐

เด็กชายธนากร เรืองราม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พาลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๒

เด็กชายนนธวัฒน์ แท่นศิลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๓

เด็กหญิงปภัสสร สืบสา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๔

เด็กชายปรีดา บุญเลียง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๙ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๕

เด็กหญิงพิรญาณ์ จิตวงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๖

เด็กหญิงมีนา สาลี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๗

เด็กหญิงวีรดา ช่วยแสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๘

เด็กหญิงศุภัชญา มะตูม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๙

เด็กหญิงอาทิตยา เสาเวียง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๐

เด็กชายชัยณรงค์ คำพิมูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๑

เด็กหญิงขนบพร กิงจันทร์มล

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๒

เด็กหญิงชนากานต์ พงษ์ธนู
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๓

เด็กหญิงบุษยารัตน์ วงษ์แสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๔

เด็กหญิงพันธิตรา สังสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๕

เด็กหญิงอรวรรณ์ อุ่นใจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๖

เด็กชายอดิเทพ สิงห์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๗

เด็กหญิงกาญจนา สมันสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๘

เด็กชายกิตติภณ คำแพงจีน
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๙

เด็กหญิงกิตติภาภรณ์ ดวนใหญ่
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๐

เด็กหญิงขวัญนภา ดีเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ดวนใหญ่
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ โกมลวานิชย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โนนสูง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๔

เด็กชายฐิติวรรธน์ คล้ายสุวรรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สมบรรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๖

เด็กหญิงณัฐมน ดวนใหญ่
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทิพย์คูนอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์คูนอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๙

เด็กหญิงณิชานันท์ บุญตา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๐

เด็กชายตรีเพชร สมจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๑

เด็กชายธนเกียรติ สมดอกแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ นามวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ดวนใหญ่
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๔

เด็กหญิงนารีกานต์ อิสาณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ดวนใหญ่
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๖

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์พินิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๗

เด็กหญิงปภัสรา มะโนวร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๘

เด็กหญิงปภาวี ทองพูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๙

เด็กหญิงปวีณา สารโท

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๐ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๐

เด็กหญิงปุณยาวีร์ ทองเทพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๑

เด็กชายปุระชัย ดวนใหญ่
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๒

เด็กหญิงพรมณี ทันสมัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ทอง สุขเสนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๔

เด็กหญิงพุธิตา ไชยพิมูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๕

เด็กชายฟุงเกียรติ ไชยวิเศษ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๖

เด็กหญิงภิรมยา กิงเกษ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๗

เด็กหญิงมณิการ์ งอมสงัด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๘

เด็กชายยุทธศักดิ

์

หมืนสอน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๙

เด็กหญิงระพีพรรณ ทองสาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แพทย์อ้อ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๑

เด็กชายฤทธิชัย ใสกระจ่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๒

เด็กหญิงวรรณฤดี ดวนใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๓

เด็กหญิงวรรณิสา อนุนัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๔

เด็กหญิงวรัญญา สีดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๕

เด็กหญิงศิริรักษ์ ขยายวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๖

เด็กหญิงศุจินทรา แก้วโดด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๗

เด็กชายศุภชัย ชนะชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๘

เด็กชายสนธญา สง่างาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๙

เด็กหญิงสมฤทัย ชนะชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๐

เด็กหญิงสมหทัย ชนะชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๑

เด็กหญิงสิริวรรณ สารโท
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๒

เด็กหญิงสิริวิมล อินตา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา อุรา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา โคตรวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี กินรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๖

เด็กชายสุรชัย จันดา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๗

เด็กชายสุระศักดิ

์

เขมรัชต์เรืองกิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

จำปา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๙

เด็กชายอธิวัฒน์ นามโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๐

เด็กชายอนันตชัย ไตยวงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๑

เด็กหญิงอภิสรา อุบลเลิศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ กันยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๓

เด็กหญิงอรญา มังษา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๔

เด็กหญิงอันธิกา สุขหาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๕

เด็กชายอานนท์ ผิวบาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๖

เด็กชายเจษฎา แก้วอุดร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๗

เด็กหญิงเมศิยา กมลหัตถ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กันยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๙

เด็กชายโสน อุรา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สมมุติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๑

เด็กหญิงกริสดา พรมชาติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๒

เด็กหญิงกฤติยา พรมชาติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๓

เด็กหญิงกาญจนา จันมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

กันตรง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๕

เด็กหญิงกุลจิรา นงค์สันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ขันเสน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๗

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ สำเภา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๘

เด็กชายจิรพันธ์ ขันเสน
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๙

เด็กหญิงจิรภา นามวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๐

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ อินตะนัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๑

เด็กหญิงชัญญานุช กอนินัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๒

เด็กชายชินราช มันคงดี

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๓

เด็กชายชินาธิป เล้าวาลิต
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา ใสเหล็ก
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๕

เด็กชายดุสิต สำเภา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๖

เด็กชายทีปกร ไกยสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๗

เด็กชายธรรมรัตน์ กันยา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เสนาจ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๙

เด็กชายนนทชัย เผดิม
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๐

เด็กชายนพรัตน์ นามวัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๑

เด็กชายนพรัตน์ วิถี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๒

เด็กชายนพรัตน์ เกษกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๓

เด็กชายนิพนธ์ ประจิม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๔

เด็กหญิงปยะวรรณ สุขเมือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ อรทัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ อรทัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๗

เด็กหญิงพิทยาธร บุญราช
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๘

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

มังษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๙

เด็กหญิงมัทนา สมจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๒ / ๕๙๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๐

เด็กหญิงมินตรา บุตรดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา เส็งกิง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๒

เด็กหญิงลลิษา ตาไวไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๓

เด็กหญิงวิจิตรา ใสกระจ่าง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๔

เด็กหญิงวิชญาพร เสนาจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๕

เด็กชายศราวุฒิ ศรีบุญเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๖

เด็กชายศิริชัย อำพัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดวนใหญ่
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๘

เด็กชายศุภกร ดวนใหญ่
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๙

เด็กหญิงศุภรัตน์ ธรรมวัติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๐

เด็กชายศุภวิทย์ พรมชาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๑

เด็กชายสิทธินนท์ ไชยา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีพล
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๓

เด็กหญิงสุธิตา นรชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๔

เด็กหญิงสุนันทา อำภา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๕

เด็กชายสุริยา ดวนใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๖

เด็กหญิงสุวนิตย์ บุญธรรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๗

เด็กหญิงสุวีรยา สมหมาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๘

เด็กหญิงอทิตยา พรรณา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๙

เด็กชายอภิวัฒน์ มนตรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุพรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๑

เด็กชายอมรเดช นามสีฐาน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๒

เด็กหญิงอรยา สำเภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๓

เด็กหญิงอารยา วิจารณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๔

เด็กหญิงอารีย์ โคสิตา
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๕

เด็กหญิงอารีรัตน สมจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๖
เด็กหญิงเกตุชฎาภรณ์

ดวนใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๗

เด็กชายเกรียงไกร ชนะชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๘

เด็กชายเดชมนตรี อิสาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๙

เด็กหญิงเฟองฟา สะสดแดง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๐

เด็กหญิงเรณู โอชารส
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๑

เด็กชายเอกลักษณ์ จันมณี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๒

เด็กหญิงกรกนก สมจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพ็ญวิเชียร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๔

เด็กหญิงกุลรัฐ เรือนคำ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๓ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๕

เด็กหญิงชลธิชา กันยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ขันธ์เสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ชาญชิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๘

เด็กชายชัยวุฒิ บุญคง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๙

เด็กหญิงตะวัน พุทธา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๐

เด็กชายทัศน์พล เพ็งแจ่ม
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๑

เด็กหญิงธนพร แซ่เฉิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๒

เด็กชายธวัชชัย อำภาว์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๓

เด็กชายธีรพล บุญเรืองศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๔

เด็กหญิงนิชนิภา คำโสภา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๕

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ทองปญญา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๖

เด็กหญิงบัวกนก เสาสุรินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๗

เด็กหญิงบุษยามาศ บุดดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๘

เด็กหญิงปราณี ดารุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๙

เด็กชายปยะภัทร์ ดวนใหญ่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๐

เด็กหญิงพรนภา บุญสูง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๑

เด็กหญิงพรพนา นาครินทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๒

เด็กหญิงพรรณิภา สมภารเพียง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๓

เด็กหญิงพรวลี ทวี
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๔

เด็กหญิงพัชรี ยิงยง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คำชู
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๖

เด็กหญิงพิยดา สวัสดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๗

เด็กหญิงระวีวรรณ ชมภูวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา รุ่งแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๙

เด็กหญิงรุ่งฤทัย สท้านอาจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๐

เด็กหญิงลลิตา ภาเฮือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เพชร์บุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๒

เด็กชายวรเมธ สมานมิตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ เพ็งแจ่ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๔

เด็กชายวีรภัทร ธรรมนิยม
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๕

เด็กหญิงศรัณย์พร รุ่งเรือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๖

เด็กชายศราวุฒิ ศรีวิชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๗

เด็กหญิงศศิกานต์ มะโนราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๘

เด็กหญิงศิริรุ่ง ทวี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๙

เด็กหญิงศิริเกศ จันทะเสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๐

เด็กชายศุภชัย อำพัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๑

เด็กชายสรรชัย ชัยอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๒

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ใสกระจ่าง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมภารเพียง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๔

เด็กหญิงสุธิตา พิมพ์ทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๕

เด็กหญิงสุนิสา อุรา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ ใสกระจ่าง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๗

เด็กชายสุริยา สุริยนต์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๘

เด็กชายสุวัฒน์ ปชชา
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๙

เด็กชายหรรษวัต ลีตานา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๐

เด็กชายหัสดิณทร์ ไสยเหล็ก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๑

เด็กชายอนิรุธ สีลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๒

เด็กชายอนุรักษ์ ดลเจือ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๓

เด็กชายอภิวุฒิ วิจารณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวรรณพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๕

เด็กหญิงอาริดา สมจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ดวนใหญ่
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๗

นางสาวกาญจนา จันทร์มณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๘

นายจรัญ สมจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๙

นายจักรินทร์ พงษ์สำราญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๐

นางสาวจินตนา อุทัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๑

นางสาวชลธิฌา ใสกระจ่าง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๒

นางสาวชุติมา บุญปลูก
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๓

นางสาวณฐพร ศรกุพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๔

นายณรงค์ พรมทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

กอนินัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๖

นายณัฐนันท์ ดวนใหญ่
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๗

นายดนัย ดวนใหญ่
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๘

นายดิลก บรรลือทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๙

นายทิพารักษ์ ดวนใหญ่
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๐

นายธนพล วิเวกวินย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๑

นายธวัชชัย มัสยามาศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๒

นางสาวธิดาวรรณ ประเชิญสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๓

นายธีรวัฒน์ เขมรัชต์เรืองกิจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๔

นายธีรเดช ชมภูวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๕

นางสาวนงนาฎ อรทัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๖

นางสาวนันทิชา จันทะเสน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๗

นางสาวนิตยา อำภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๘

นางสาวปนิตฐาภรณ์ สีสมาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๙

นางสาวปวีณา บุญคง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๐

นางสาวปณฑ์ชนิต สำเภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๑

นางสาวปนมณี พุทธา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๒

นายพรเพชร บุญเติม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๓

นางสาวพัชรี มังษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๔

นายพัฒนโชติ ทรการ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๕

นายภัทรพงษ์ ใสกระจ่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๖

นายภาคภูมิ ธรรมวัตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๗

นายภูวไนย์ ชมภูวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๘

นางสาวรวยริน ชุมจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๙

นายรัตนพันธ์ ดวนใหญ่
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๐

นางสาวลัดดาวัลย์ ทองนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๑

นายวรชัย ดวนใหญ่
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๒

นางสาววรรณิศา พิมนา
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๓

นายวันชนะ หลวงศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๔

นางสาวศศิธร จันอักษร
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๕

นายศักดา ใสกระจ่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๖

นางสาวศุภกิตติ

์

ไชยา
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๗

นายสมมาตร คำลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๘

นายสราวุธ วิเศษสังข์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๙

นายสหวรรต ใสเหล็ก
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๐

นายสิทธิชัย ดวนใหญ่
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๑

นายสิทธินันท์ พลับเพลิง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๒

นางสาวสุกัญญา สาระพล
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๓

นางสาวสุดารัตน์ ศรีราชา
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๔

นางสาวสุธินี บรรลัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๕

นางสาวสุภาวดี บุญธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๖

นายสุรเชษฐ์ ปญญาคม
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๗

นางสาวสุวนันท์ สารวัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๘

นายอนันต์ สายยืน
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๙

นายอนุรักษ์ กอนินัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๐

นางสาวอภิญญา จันทศิลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๑

นางสาวอภิสรา สุภาพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๒

นายอภิสิทธิ

์

พรมชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๓

นายอัษฎาวุฒิ แสนพิมพา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๔

นายอำนวย อรทัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๕

นายอ้น ทองเลิศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๖

นางสาวเกณิกา บุญพามา
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๗

นางสาวเพชรชรา ฤกษ์ชัยภูมิ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๘

นางสาวเพชรใส สายสด
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๙

นางสาวเพ็ญนภา กอนินัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๐

นายเรืองศักดิ

์

นรชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๑

นายเอกราช กาฬพึก
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๒

นางสาวคันธิมา สารโท
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๓

นายจรูญศักดิ

์

กินรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๔

นางสาวจิราวรรณ พิทักษา
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๕

นายชิษณุพงศ์ คงสำอางค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๖

นางสาวดนุลดา ก่อแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๗

นายทศพล แก้วอุดร
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๘

นางสาวทิพวัลย์ พรมประเสริฐ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๙

นางสาวนริศรา นามบุตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๐

นางสาวนฤภร พิมพ์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๑

นายนันทวัติ ใสกระจ่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๒

นางสาวนันทิยา พรรณา
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๓

นางสาวนารีรัตน์ จันทเสน
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๔

นางสาวนิภาพร วิถี
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๕

นายปริญญา ทองพูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๖

นางสาวปยนุช ศิริมานพ
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๗

นางสาวพรทิพย์ วงพินิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๘

นางสาวพัชนิดา อรทัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๙

นางสาวพิศราภรณ์ ไกรยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๐

นางสาวมะลิวัลย์ มงคล
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๑

นายมีมงคล เกษแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๒

นายราเชนทร์ ทิพโชติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๓

นางสาวรุ่งนภา ศิริมานพ
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๔

นายศรณ์นิพัฒน์ อินตา
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๕

นายศราวุธ ภูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๖

นางสาวศิริบูรณ์ พิมาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๗

นางสาวศิริลักษณ์ คงคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๘

นางสาวสุทธิดา ศรีบาล
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๙

นางสาวสุภาวดี แก้วรักษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๐

นายสุริยา สมอารางค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๑

นางสาวสุวณี อิสาน
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๒

นางสาวหนึงธิดา

่

เกษแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๓

นายอดิศร เสนานันท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๔

นางสาวอรทัย วงษ์พินิจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๕

นายอรรคเดช วิจาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๖

นางสาวอัฎฐวรรณ โคสิตา
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๗

นายเจษฎากร ชาญพินิจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๘

นางสาวเสาวลักษณ์ อิมอ้วน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๙

นายกฤษวัฒน์ บัลลังค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๐

นางสาวกัลยา กันตรง
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๑

นายกิตติศักดิ

์

บุญปลูก
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๒

นางสาวกุลณัฐ คำภาพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๓

นางสาวขนิษฐา ดวนใหญ่

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๔

นางสาวคำภีร์ อุรา
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๕

นางสาวชลิดา ดวนสูง
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๖

นางสาวญานิสา ช่างเพียร
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๗

นางสาวณัฐกฤตา อำภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๘

นางสาวดาราพร ธรรมดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๙

นางสาวทองจันทร์ พรมชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๐

นางสาวธิดารัตน์ ดวนใหญ่
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๑

นายธีระพงษ์ พลับเพลิง
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๒

นายนครินทร์ จิกหาญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๓

นายนครินทร์ บุญมานันต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๔

นายนัฐเวศน์ บุดดาวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๕

นางสาวนำผึง

้

จันทำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๖

นางสาวปรารถนา เงินศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๗

นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๘

นายปุรเชษฐ์ ดวนใหญ่

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๙

นางสาวพรทิพย์ ดวนใหญ่
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๐

นางสาวพรธิดา ใสกระจ่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๑

นางสาวพรนิภา ศรีพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๒

นายพรประสิทธิ

์

เสาสุรินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๓

นางสาวพัชราพรรณ ขังวิชา
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๔

นางสาวพิจิตรา ดีขำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๕

นางสาวพิมล ใบคราม
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๖

นางสาวพิลัยวรรณ สุพรรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๗

นายพีระพงษ์ หงษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๘

นางสาวรัตนาภรณ์ งามเฉย
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๙

นางสาวลำดวน บุญธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๐

นายวัชระ อ้อมแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๑

นายศุภชัย เผดิม
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๒

นายสมศักดิ

์

สมพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๓

นายสันติสุข กุลัดนาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๔

นางสาวสายฝน ทองหวัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๕

นางสาวสุจิตรา กันยา
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๖

นางสาวสุฑาทิพย์ ดวนใหญ่
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๗

นายสุทินันท์ สมมุติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๘

นางสาวสุนิตา แก้วเถือน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๙

นางสาวสุพรรษา บุษบา
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๐

นายสุริยันต์ จันดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๑

นายหิรัญ สมบัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๒

นายอดิเทพ อรทัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๓

นางสาวอภิญญา ดวนใหญ่
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๔

นางสาวอรภา สวัสดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๕

นายอรรถตพล กิงเกษ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๖

นางสาวอาทิติยา อามาตสมบัติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๗

นางสาวอารียา สมจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๘

นางสาวเจนจิรา สาระโท
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๙

นางสาวเรืองลดา กอนินัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๐

นางสาวเสาวลักษณ์ ขวานอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๑

นางสาวแสงระวี บุญตา
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๒

เด็กชายกิตติณัฏฐ์ กำจัด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๓

เด็กชายจักรพงษ์ สิงหลอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๔

เด็กชายจารุภัทร รุ่งแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๕

เด็กหญิงจิดาภา ทรการ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๖

เด็กชายจิรพัชร ศรกุพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๗

เด็กหญิงจิรภิญญา ดวนใหญ่
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๘

เด็กชายชนะชัย พิมพ์มีลาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๙

เด็กชายชัยชาญ บุญคง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๐

เด็กหญิงญาณิศา นามวัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๑

เด็กหญิงฐิติกัลยา เสชนะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา ดวนใหญ่
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๓

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สมบัล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๔

เด็กหญิงพรกนก ชัยยันต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันยา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๖

เด็กชายภูริภัทร ดวนใหญ่
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๗

เด็กชายภูวิศ ดวนใหญ่
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๘

เด็กชายวชิรวิชญ์ ดาศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๙

เด็กหญิงศศิประภา สว่างภพ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๐

เด็กชายเอกพงศ์ ดวนใหญ่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๑

เด็กหญิงโชติมณี สวัสดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญช่วย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๓

เด็กชายกิตติกร ไชยา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๔

เด็กหญิงกิตติยา บุญตะโลก
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๕

เด็กชายจักรพันธ์ ดวนใหญ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๖

เด็กหญิงจิตรลดา พันธุจริยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๗

เด็กหญิงจิรธิดา บุญปลูก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๘

เด็กหญิงชนิสรา ใสกระจ่าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๙

เด็กชายชัชชัย นามวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สุริเตอร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๑

เด็กชายตันติกร บุญปลูก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๒

เด็กหญิงทิพวรรณ พรมชาติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๓

เด็กหญิงนภาพร พินโย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๔

เด็กหญิงนภาภรณ์ ดวนใหญ่
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๕

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ บุญปลูก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๖

เด็กหญิงปยธิดา ดวนใหญ่
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๗

เด็กหญิงผกามาศ ดวนใหญ่
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญสอาด
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๙

เด็กชายมนตรี สว่างภพ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๐ / ๕๙๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

อักษร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๑

เด็กชายสนธยา พรมชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๒

เด็กชายอัครายุทธ ใสกระจ่าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๓

เด็กชายเกียรติวุฒิ นามวัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๔

เด็กหญิงกนกอร เติมสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๕

เด็กชายจุลศักดิ

์

สว่างภพ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์มนต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ดวนใหญ่
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๘

เด็กหญิงธิดาแก้ว ใสกระจ่าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๙

เด็กหญิงนันทิดา สมหมาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญช่วย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๑

เด็กหญิงมุทิตา ภูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๒

เด็กชายวัชรพงษ์ หงษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๓

เด็กหญิงสาธิดา ดวนใหญ่
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๔

เด็กหญิงสุภาวี แก้วรักษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๕

เด็กชายอนุชา เดชะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๖

เด็กชายอนุชิต สินธุบัว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทรการ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๘

เด็กชายธีรภัทร นามคำดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๙

เด็กชายพฤกษชาติ จันมะณี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๐

เด็กชายภาณุพงษ์ ใสกระจ่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๑

เด็กชายศักดิดา

์

อ้อมแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๒

เด็กชายสุวิราช อรรถวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันเทพา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๔

เด็กชายวรเทพ ดวนใหญ่
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๕

เด็กชายนทีธร โมธรรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๖

เด็กชายอภินันท์ บุญคง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๗

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ไพรดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ ตราชู
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๙

เด็กชายภาคภูมิ เหตุผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๐

เด็กชายวัชรินทร์ พัฒนโต
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๑

เด็กหญิงสิริวิมล ทองพันชัง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3

วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๒

เด็กหญิงสุพัตรา จุลมุสิก
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๓

เด็กหญิงฑิตยา แก้วคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๔

เด็กหญิงพรทวี บุญเชิญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๑ / ๕๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๕

เด็กชายศศิวงศ์ บุญดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๖

เด็กชายกมลทรรศน์ วงษ์ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๗

เด็กหญิงกัญญาวัชร พรหมชาติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๘

เด็กชายชินวัตร พลับเพลิง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ จันเทพา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๐

เด็กหญิงมัลลิกา ขุมพิทักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทียมสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๒

เด็กชายไกรวิชญ์ แก้ววิชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๓

เด็กหญิงจรรยมณฑน์ พิมาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๔

เด็กชายมงคลศักดิ

์

ปรุโปร่ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๕

เด็กชายรพีภัทร บุญส่ง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๖

เด็กหญิงศุภานัน เพชรสมัย
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๗

เด็กชายอรรถพร จารุนัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๘

เด็กชายอำนาจ กระโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๙

เด็กหญิงเมรดา ระยับศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๐

เด็กชายกฤษกร ตุ้มทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๑

เด็กชายกวีเอก อังคุระศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๒

เด็กหญิงกัลยากร เพ็ชรสมัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๓

เด็กหญิงช่อฟา ยอดศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๔

เด็กชายธีระพงษ์ มะลิวัลย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๕

เด็กหญิงนิรฌา เขมรทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๖

เด็กชายปรมี บุญส่ง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๗

เด็กหญิงปรัชญาวี ทีอุปมา

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๘

เด็กหญิงพิชา ลพประเสริฐ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๙

เด็กชายพีรภัทร ใสงาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ข้อแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๑

เด็กหญิงวิพารัตน์ ศรีประหลาด
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๒

เด็กหญิงวีณา บัลลังค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๓

เด็กชายกรวิชญ์ คำชู
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๔

เด็กชายกิติพงษ์ แท่งทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๕

เด็กชายคุณากร พิมพ์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๖

เด็กชายจักรพันธ์ บัวระพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา พลธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๘

เด็กชายณัฐวัชณ์ เบ้าทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๙

เด็กหญิงนัดชา คำเหลือง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๐

เด็กชายนำเพชร สีดี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๑

เด็กหญิงปาลิตา ปุลาตานัง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๒

เด็กชายปยะ โสมเกตริน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๓

เด็กหญิงปตมณี หาวิรส
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๔

เด็กหญิงมลฤดี เรืองสัตย์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ งามวิลัย
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๖

เด็กหญิงวรัทยา พิมพ์ทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๗

เด็กหญิงศิริญาพร ศรีอินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๘

เด็กชายสมพันธ์ เผดิม
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๙

เด็กหญิงเกตน์นิภา พรรณา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๐

เด็กหญิงกัลยากร สายโงน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๑

เด็กชายต้นนำ มังษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๒

เด็กชายธรรมนูญ สมาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๓

เด็กชายธเนศ บุญมี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๔

เด็กหญิงประภาศิริ คำเลิศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ อาทิตย์ตัง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๖

เด็กชายภัทรดนัย เพชรสมัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๗

เด็กหญิงวริษฐา มังษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๘

เด็กหญิงสุภัทรตรา สุมรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๙

เด็กหญิงอริสา ภักมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๐

เด็กชายโอภาส เมืองมาก
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๑

เด็กหญิงชุติมา แซ่โง้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๒

เด็กชายธนงศักดิ

์

ปุยคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๓

เด็กหญิงนิติยา พิมพ์ทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๔

เด็กหญิงบุญสิตา ธรรมวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๕

เด็กชายพิจักษณ์ สมภาร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๖

เด็กหญิงภารฎา มะโนชาติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๗

เด็กชายมิลทดา มังษา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

ชินอาษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๙

เด็กชายสาธิน ท่วงที
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๙๐

เด็กชายสุพจน์ เดชวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๙๑

เด็กหญิงเพียงดาว แก้วพวง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๙๒

เด็กชายเอกรัตน์ วงศ์แสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๙๓

เด็กชายพีระพัฒน์ มะโนชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๙๔

เด็กหญิงภูหลิน อินทวงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๓ / ๕๙๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๙๕

เด็กชายอธิชาติ แท่งทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๙๖

เด็กหญิงพิยดา พฤกษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๙๗

เด็กชายอานนท์ ศรีสุริยพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๙๘

เด็กชายพลประสิทธิ

์

บุญส่ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๗๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เดชวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๐๐

เด็กชายณฐวุฒิ แสนประสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๐๑

เด็กชายพรชัย เกษร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๐๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี คำสิม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๐๓

เด็กหญิงจิราพร โพธิมี

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๐๔

เด็กชายณัฐพล ฝากทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๐๕

เด็กชายภาณุพงษ์ สมภาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๐๖

เด็กชายรัฐภูมิ พรรณา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๐๗

เด็กหญิงศรีวราภรณ์ ชินชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๐๘

เด็กชายสุธรรม ขมินแก้ว

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๐๙

เด็กชายองอาจ คำสาระแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๑๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พอใจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๑๑

เด็กชายชโนดม พรรณา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๑๒

เด็กหญิงดวงฤดี ยิงเชียว

่ ่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๑๓

เด็กชายระพีพัฒน์ โคตรพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๑๔

เด็กหญิงพรนธี นิมธีรพัฒน์

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ วินทา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๑๖

เด็กชายณัฐพล คนโท
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๑๗
เด็กหญิงสุวรรณกาญจน์

พิมพ์ทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๑๘

เด็กชายกฤษฎา ใจเพ็ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๑๙

เด็กชายกันติชา บุญหนัก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๒๐

เด็กหญิงจินตนา มังษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๒๑

เด็กหญิงจิรัชญา หารบุรุษ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๒๒

เด็กหญิงฉัตรฑริดา ชีตารักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๒๓

เด็กชายชญานนท์ ศรีแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๒๔

เด็กชายชัยชนะ พันทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสาเวียง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๒๖

เด็กหญิงนฤมล พรรณา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๒๗

เด็กชายปกชัย เต็งจังหรีด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๒๘

เด็กหญิงมุทิตา พิมพ์ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๒๙

เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๔ / ๕๙๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๓๐

เด็กชายวิธวัตร์ ห่อทรัพย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๓๑

เด็กหญิงศรัญญา กาทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ กุลเดช
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๓๓

เด็กชายอนันต์ หินกล้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๓๔

เด็กหญิงอารยา จันทะเสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๓๕

เด็กหญิงอุมากร มังษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๓๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกษร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๓๗

เด็กชายเจษฎา บุตรชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๓๘

เด็กหญิงจีรนันท์ พรรณา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๓๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญหนัก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๔๐

เด็กชายเมธี นิวาศะนังค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๔๑

เด็กหญิงดารารัตน์ พรรณา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๔๒

เด็กหญิงธีร์วรา ทีใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๔๓

เด็กหญิงนริศรา สาพา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๔๔

เด็กหญิงนฤมล บุญศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๔๕

เด็กชายนันทวุธ เพชรินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๔๖

เด็กชายภาคิน ปะมาคะตัง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๔๗

เด็กหญิงมุฑิตา เผดิม
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๔๘

เด็กชายรวีโรจน์ น้อยวัน
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๔๙

เด็กชายราชพร กาทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๕๐

เด็กชายวัชระ เผดิม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๕๑

เด็กชายสราวุธ จารุนัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๕๒

เด็กชายสิทธิพล พรรณา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๕๓

เด็กหญิงอนัญพร ขาวเผือก
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๕๔

เด็กหญิงอรญา วิเชียร
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๕๕

เด็กหญิงจีระพร ดวงทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๕๖

เด็กชายธีรภัทร อินทโร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๕๗

เด็กหญิงนลัททิพย์ สมใจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๕๘

เด็กชายนันทสิน ลาลี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๕๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ปนหอม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๖๐

เด็กหญิงปรีญานุช บุญทัพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีโพนดวน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๖๒

เด็กชายมงคล จรจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๖๓

เด็กชายระพีพัทร ศรีแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๖๔

เด็กหญิงวรนุช เงินขาว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๕ / ๕๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๖๕

เด็กหญิงสุจิตตรา พรมพุ้ย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๖๖

เด็กหญิงสุญานี ศรีทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๖๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

เปล่งปลัง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๖๘

เด็กหญิงณัฐญาพร สาระธรรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๖๙

เด็กชายทวีชัย ขันธ์ไชย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๗๐

เด็กชายธนากร จารุนัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๗๑

เด็กชายพิทักษ์ ทองแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๗๒

เด็กชายพีรพล ศรีโพนดวน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๗๓

เด็กชายวรรณชัย พรรณา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๗๔

เด็กชายศุภกิจ ศรชัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๗๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ ทรงกลด
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๗๖

เด็กหญิงสุชาดา บุตรกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๗๗

เด็กหญิงสุภัสสรา พันธะพัฒน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๗๘

เด็กหญิงอรกนก เคลิมบุญงาม

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๗๙

เด็กหญิงอาริษา ชัยฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๘๐

เด็กชายเอกพล ทัดแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๘๑

เด็กชายกฤษฎาภรณ์ กันตรง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๘๒

เด็กหญิงกัญญา แสนเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๘๓

เด็กชายจิรพัชร สีโพนดวน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๘๔

เด็กชายจิรภาส ธรรมธร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๘๕

เด็กหญิงจิรภิญญา แสงแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๘๖

เด็กชายชัยภัทร พุทธดชติ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๘๗

เด็กชายชานนท์ แก้วกอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๘๘

เด็กชายธีรภัทร หารบุรุษ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๘๙

เด็กหญิงนภาดา คนเพียน
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๙๐

เด็กชายปยะพงศ์ สุดเทวา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๙๑

เด็กหญิงพิมพ์พิกา สาดา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๙๒

เด็กหญิงวริศรา ทรจักร์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๙๓

เด็กหญิงอภิชญา จันทร์หอม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๙๔

เด็กชายอานนท์ แสงทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๙๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์ทำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๙๖

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ เรืองศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๙๗

เด็กหญิงสิริกานต์ พรรณา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๙๘

เด็กหญิงเบญจพร แซ่เติน

๋

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๘๙๙

เด็กชายชัยวัฒน์ พิศเพ็ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๐๐

เด็กหญิงชไมพร เพชรสมัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๐๑

เด็กชายณัฐพล สมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๐๒

เด็กหญิงณิชาภัทร โรจน์วณิชชากร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๐๓

เด็กหญิงนภาพร กวีกรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ คาดสนิท
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๐๕

เด็กชายสมบัติ เทพทานเมือง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๐๖

เด็กหญิงสุภาพร บุตราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๐๗

เด็กหญิงชลธิชา พรรณา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๐๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ เข็มโคตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๐๙

เด็กชายปฏิภาณ จันทร์ธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ แสงแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๑๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิมี

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๑๒

เด็กหญิงสุริสา ชัยพุทธ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ธรรมธร
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๑๔

เด็กชายยงยุทธ ธรรมธร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๑๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พรรณา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๑๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ไกรยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๑๗

เด็กชายณัฐชัย หารบุรุษ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ หาญกล้า
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๑๙

เด็กชายดนัย อรรคบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๒๐

เด็กชายทวีวัฒน์ โพรยนอก
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๒๑

เด็กชายธวัชชัย กาญจนชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๒๒

เด็กชายปฎิการณ์ สุพรม
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๒๓

เด็กหญิงปยธิดา ไกรยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ คำแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๒๕

เด็กชายมานพ พิมพ์ทอง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำสิม
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๒๗

เด็กชายเขษมศักดิ

์

อุทัย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๒๘

เด็กชายชญานนท์ เผดิม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๒๙

เด็กชายธนบดินทร์ แพทย์นาดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๓๐

เด็กหญิงธัญพิชชา ทัดแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๓๑

เด็กชายธีรภัทร สมภาร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๓๒

เด็กหญิงปวีณา พรรณา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๓๓

เด็กหญิงปุณยพร วิเชียร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๓๔

เด็กชายมงคล แสงคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๓๕

เด็กหญิงวราภรณ์ วังศรีแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๓๖

เด็กหญิงวาสนา หารบุรุษ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๓๗

เด็กหญิงสงกรานต์ หารบุรุษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๓๘

เด็กหญิงยุภารัตน์ มณีบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๓๙

เด็กชายสุนันท์ มู
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๔๐

เด็กชายจิตวัต สมพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๔๑

เด็กหญิงจิรัชญา การินวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ มากมาย
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๔๓

เด็กหญิงณัฐชยา ปูตะเลศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๔๔

เด็กชายนำทัพ สมาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๔๕

เด็กหญิงปริชญา สมาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๔๖

เด็กหญิงพิราอร โคณะบาล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๔๗

เด็กหญิงมะลิ บุญสันดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๔๘

เด็กหญิงวนิดา ศรีแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๔๙

เด็กชายวัชรพล ทองพันชัง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๕๐

เด็กชายศักดิดา

์

สมนึก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๕๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สมาน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๕๒

เด็กชายโภควินท์ อุดามาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๕๓

เด็กชายกนต์ธีร์ สารโท
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๕๔

เด็กชายกิตติธร สมาน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๕๕

เด็กชายคมเดช กิตติชาญวุฒิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๕๖

เด็กหญิงจารุวรรณ คมขำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๕๗

เด็กชายจิรภัทร บุญปลูก
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๕๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ วิเชียร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๕๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ยะถาปาน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๖๐

เด็กหญิงธัญพร เลียงรุ่งโรจน์

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๖๑

เด็กหญิงนรินธร วรรณทวี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๖๒

เด็กชายประวุฒิ ศรีสายเชือ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๖๓

เด็กชายวีรยุทธ สินธุวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๖๔

เด็กหญิงสวรรยา รัตนศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๖๕

เด็กชายอนุวัต เดชแสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๖๖

เด็กชายเฉลิมพล สุละพิศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๖๗

เด็กชายไพศาล พิลึก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๖๘

เด็กหญิงกวินธิดา นาคแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๖๙

เด็กชายจาตุรงค์ พรมศักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๗๐

เด็กชายปฐมวรรธน์ พงษ์บรรเทา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๗๑

เด็กหญิงปพิชญา น้อยคุณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๗๒

เด็กชายปภาวิชญ์ สมาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๗๓

เด็กหญิงปริณดา ศรีหวาด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๗๔

เด็กหญิงพัชราภา ไชยสนาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๗๕

เด็กชายภาณุพงษ์ วิเชียร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๗๖

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ กันตรง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๗๗

เด็กชายวีระพงษ์ ฤทธิพรหม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๗๘

เด็กชายวีระพล ฤทธิพรหม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๗๙

เด็กหญิงศศิธร สมาน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๘๐

เด็กหญิงศิรินยา สิงห์หลอด
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๘๑

เด็กหญิงอรกมล สมนึก
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๘๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เวียงชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๘๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ใสดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๘๔

เด็กหญิงธนนันท์ พันธุ์เปน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๘๕

เด็กชายธนากร มณีรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๘๖

เด็กชายธีระพงษ์ โคนาบาล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๘๗

เด็กหญิงนิฤบล ใจนวล
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๘๘

เด็กหญิงวริศรา ทองคำ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๘๙

เด็กหญิงอภิยดา จันทา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๙๐

เด็กหญิงเพชรนภา มาตเถือน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๙๑

เด็กหญิงกาญจนา พิมมะการ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๙๒

เด็กชายธนาวัฒน์ แก้วคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๙๓

เด็กหญิงนรินทร ศรีพุฒธา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๙๔

เด็กหญิงนันทิดา อุตสาห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๙๕

เด็กชายพันตะวัน สุภาพ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๙๖

เด็กหญิงสุภาพร พรมเสนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๙๗

เด็กชายอติราช จันสมุทร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๙๘

เด็กหญิงกัลยกร ทองแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๔๙๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สมจิตร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๐๐

เด็กชายณัฐพล จันทะเสน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๐๑

เด็กหญิงนันทนัช รู้งาน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๐๒

เด็กหญิงสุภาพร วิเศษสังข์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๐๓

เด็กหญิงอารีวรรณ กัลยาโพธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๐๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ใชยวุฒิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีกา วัดหนองสังข์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๐๕

เด็กหญิงจันทรา ศรีเลิศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๐๖

เด็กชายธเนศ วิถี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๐๗

เด็กชายนิรุช จวงจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๐๘

เด็กหญิงพิชญธิดา อู่สำราญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๐๙

เด็กชายพิทักษ์ ปจจัยยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๑๐

เด็กหญิงสิดาพร วิถี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เดชสายบัว
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๑๒

เด็กชายอนุชา สาระธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๑๓

เด็กหญิงอรนี วิถี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๑๔

เด็กหญิงกรติมา พวงพลอย
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๑๕

เด็กหญิงกรวรรณ ศรีเสน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๑๖

เด็กหญิงกรสิริ ทุมทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๑๗
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์

คำหาญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๑๘

เด็กชายชัชวาล คำเลิศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๑๙

เด็กหญิงชัญญานุช ไกรยา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๒๐

เด็กชายณัฐพล แสนคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๒๑

เด็กหญิงธันยชนก สำแดงภัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๒๒

เด็กหญิงนันทนา บุตรมาลา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๒๓

เด็กชายปยะพงษ์ แสนสมัคร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๒๔

เด็กหญิงภาวิณี คำเลิศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๒๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

คุสิตา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๒๗

เด็กชายเจษฎา รัตนพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๒๘

เด็กหญิงเหมนิภา สว่างภพ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๒๙

เด็กหญิงณัฐทัสชา สังขาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๓๐

เด็กชายณัฐพล สัปทนต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๓๑

เด็กชายวัฒชรพงษ์ นิยมวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลกิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๓๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา จินาวัลย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๓๔

เด็กหญิงฐิติมาศ ชิณพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๓๕

เด็กหญิงนุศิญาภรณ์ ใสพรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๓๖

เด็กหญิงภัทรวดี หลักงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๓๘

เด็กชายวราวุทธ์ งามเจริญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๓๙

เด็กหญิงอวิรดา หลักบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๔๐

เด็กหญิงเดือนดารา มาพบ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๔๑

เด็กหญิงเบญจพร สาสังข์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๔๒

เด็กชายจิราวุฒ ไชยภักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคหนู
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา วารินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๔๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุวรรณคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๔๖

เด็กชายธีระยุทธ กันทะพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๔๗

เด็กหญิงนิภาภรณ์ อินเหลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๔๘

เด็กชายพรรษกร นาราช
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๔๙

เด็กหญิงศศินา งามศิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๕๐

เด็กชายสรายุทธ์ พวงมาลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๕๑
เด็กชายเกียรติวุฒธิพร

หนูนอ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๕๒

เด็กหญิงโชศิตา พลอาจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๕๓

เด็กหญิงปนัดดา วงค์ละคร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๕๔

เด็กหญิงพรรณรมณ กันทพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๕๕

เด็กชายพลธวัฒน์ ชิณพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๕๖

เด็กหญิงมนทการ ศรีทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๕๗

เด็กชายวรรณธสิน แก้วกล้า
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๕๘

เด็กชายศุภากร ชิณพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๕๙

เด็กหญิงสุชานาถ ศรีละโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๖๐

เด็กหญิงสุภาพร พัฒอยู่
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๖๑

เด็กหญิงเกวลี ชมภู
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๖๒

เด็กชายกษิดิศ อาจวิชิต
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๖๓

เด็กชายบุญทรง คำเกษ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๖๔

เด็กหญิงสุดาพร ทองปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๖๕

เด็กหญิงขวัญจิรา เชือกล้า

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๖๖

เด็กหญิงสายสมร คำสมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๖๗

เด็กชายณภัทร ยืนยง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๖๘

เด็กชายพินิตย์พล จันทร
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๖๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีทองนวล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๗๐

เด็กชายศุภชัย ศิริพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๗๑

เด็กหญิงสุวิมล สังข์ทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๗๒

เด็กชายหิรัณย์ อินธิบุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๗๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

สุโข
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๗๔

เด็กชายเกษม จิตจง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๑ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๗๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อักษร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๗๖

เด็กชายกฤษดา นันทะวงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๗๗

เด็กชายกัญญ์ณวีร์ อุตมี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๗๘

เด็กหญิงชนมน นนท์ศิลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๗๙

เด็กชายณัฐสิทธิ ชือชวาลกุล

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ ทองทัพ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๘๑

เด็กหญิงนิจวิภา มะลิ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๘๒

เด็กหญิงบุษบา บุญบาล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๘๓

เด็กชายพีรธัช ทองอินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๘๔

เด็กชายรัชภูมิ ทองอาบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๘๕

เด็กชายลัทธพล มะลิ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๘๖

เด็กหญิงศิริญากรณ์ ยืนยงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๘๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทิรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๘๘

เด็กชายไพรเมือง ไชยชนะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๘๙

เด็กหญิงกานดา กุศลมานิตย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๙๐

เด็กหญิงกุลณัฐ ทุมพัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๙๑

เด็กหญิงณิชา กาญจนกำยาน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๙๒

เด็กหญิงตรีรัตน์ แสวงหา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๙๓

เด็กชายตะวัน หลักบุญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๙๔

เด็กหญิงธิดา ทุมพัฒน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๙๕

เด็กหญิงนิตยา จอมเกาะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๙๖

เด็กชายรณฤทธิ

์

อินทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๙๘

เด็กหญิงลัดดา ไกรเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๐๙๙

เด็กหญิงสุนทรีย์ ศรีทองนวล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๐๐

เด็กหญิงไพลิน บุญมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๐๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สมอ้าง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๐๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ หลักบุญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หลักบุญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๐๔

เด็กชายธราดล จันทร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๐๕

เด็กชายธีระพงษ์ คุมพล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๐๖

เด็กหญิงนิภาธร บุญวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๐๗

เด็กชายปญจพล มันจิต

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๐๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองภาพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๐๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ บรรจงรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๑๐

เด็กหญิงวรรณนิสา การะภักดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๑๑

เด็กชายวิธวัฒน์ หลักบุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๑๒

เด็กชายทวี ทองมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๑๓

เด็กชายธิติวัฒน์ ทุมพัฒน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๑๔

เด็กชายนันทกานต์ หาบจะบก
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๑๕

เด็กหญิงบุปผา ขันตี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๑๖

เด็กชายปติพงษ์ มันจิต

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๑๘

เด็กหญิงรัชศา ราษีสวย
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๑๙

เด็กหญิงวิมลภา อินกอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๒๐

เด็กหญิงวิลัยพร พิลาวัลย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๒๑
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

แสนแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๒๒

เด็กหญิงเทียรงาม เทพศิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๒๓

เด็กหญิงกนกพร จินดาศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๒๔

เด็กหญิงขนิฐา แก่นจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๒๕

เด็กหญิงชฎาชล โยธารินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๒๖

เด็กชายณัฎฐพล แซ่จึง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๒๗

เด็กหญิงณัฐมล เดิมทำรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๒๘

เด็กชายธวัชชัย ชาวสวน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๒๙

เด็กชายธีรภัทร์ ทุมพัฒน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๓๐

เด็กหญิงนภัสสร บุประเท

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๓๑

เด็กชายพีรภัทร์ หลักบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๓๒

เด็กชายมนตรี ลำภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๓๓

เด็กชายสิทธิพร สังขศิลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๓๔

เด็กหญิงสุนิษา บับภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๓๕

เด็กชายสุภวัตร หนองคู
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๓๖

เด็กชายอนุชา ศรีบาล
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๓๗

เด็กชายธนโชติ บุญรุ่ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๓๘

เด็กชายธีรดนย์ จิตต์ลมูล
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๓๙

เด็กหญิงนิยตา มาศรี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๔๐

เด็กหญิงพัชรินท์ พรมน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๔๑

เด็กหญิงพาทินธิดา เบ็ญจมาศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๔๒

เด็กชายพิพัฒน์พล บุตรศรี
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๔๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สะอาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๔๔

เด็กชายอธินันท์ กลินหอม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๔๕

เด็กหญิงอินทิรา บุญเย็น
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๔๖

เด็กหญิงเมธาวี นนท์ศิลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรียา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๔๘

เด็กชายกรธวัช นามสว่าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๔๙

เด็กชายคณาวุฒิ หวังตันกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๕๐

เด็กหญิงจิราพร วงศ์คำจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๕๑

เด็กชายชนุดม ปลอดรอด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๕๒

เด็กชายชยพล วงศ์จอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๕๓

เด็กชายวงศธร โสโท

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๕๔

เด็กหญิงสุวิชาดา คงทน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๕๕

เด็กชายอรรถนนท์ คำพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๕๖

เด็กชายเจษฎาพร สุนประโคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๕๗

เด็กชายทัฐฌา มังคลาด
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๕๘

เด็กหญิงรัญชิดา วงศ์จอม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๕๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร คำนึง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๖๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขันทวัตร
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๖๑
เด็กหญิงจันทร์จรัสพร

พลายด้วง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๖๒

เด็กชายจิรายุ จินาวัลย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๖๓

เด็กชายชยพัทธ์ กระจ่าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๖๔

เด็กหญิงนลินี สาธุ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๖๕

เด็กหญิงปริมธชา ลือขจร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๖๖

เด็กหญิงพนัชกร ปุลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๖๗

เด็กหญิงพัชรียา คำชะนาม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๖๘

เด็กชายภูชิต สานุสันต์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๖๙

เด็กหญิงศศิชา พรหมทา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๗๐

เด็กชายสรวิชญ์ รัตรสาร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๗๑

เด็กหญิงสุภาพร ลือขจร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๗๒

เด็กชายสุรชัย เสน่หา
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๗๓

เด็กหญิงอนุธิดา ธรรมจักร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๗๔

เด็กหญิงอภิชญา บุญเย็น
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๗๕

เด็กหญิงอริศรา ลือขจร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๗๖

เด็กหญิงอัญมัญญ์ แก่นท้าว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๗๗

เด็กชายเลิศรัสม์ ศรีเกษ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๗๘

เด็กชายโชตินันท์ นนท์ศิลา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๗๙

เด็กชายกฤษฎา ตะราษี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๘๐

เด็กชายกฤษดา ชาวนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๘๑

เด็กหญิงกันตาธรณ์ บุญปญญา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๘๒

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วเรือน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๘๓

เด็กชายชญานนท์ นนท์ศิลา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๘๔

เด็กหญิงชยุดา สระแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๘๕

เด็กชายณัฐวัตร แสงส่อง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๘๖

เด็กชายบุญญรัตน์ สุดตานนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๘๗

เด็กชายภูมิรัตน์ หมีพุฒ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๘๘

เด็กชายมิตรภาพ วงค์จอม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๘๙

เด็กหญิงรักษิณา หมีพุฒ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๙๐

เด็กหญิงสกุนตลา มณีวงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๙๑

เด็กหญิงอริสรา พรหมคุณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๙๒

เด็กชายเมืองแมน พรหมทา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๙๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ลือขจร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๙๔

เด็กหญิงชมพูนุท คำหมาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๙๕

เด็กชายสุปวีณ์ ราษี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๙๖

เด็กหญิงอุษา มาลาเหลือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๙๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โล่ทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๙๘

เด็กชายธวัชชัย โพธิไพร

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๑๙๙

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ หมายมัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๐๑

เด็กชายพีรภาส ไชยสาร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๐๒

เด็กชายนิรุทธิ

์

วันทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๐๓

เด็กชายณัฐพงค์ จันทร์ประสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๐๔

เด็กชายชัยกฤต สงวนพล
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๐๕

เด็กหญิงวิจิตรา ครองยุติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๐๖

เด็กหญิงพรรณิภา สุขหมัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๐๗

เด็กหญิงนุตประวีณ์ เบาะแฉะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๐๘

เด็กหญิงนฤมล แก้วเชือม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๐๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เวชกามา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๑๐

เด็กชายอนันต์ยศ ปญวรรณะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๑๑

เด็กชายชนะพล โถทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๑๒

นางสาวคีตภัทร สีดำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๑๓

เด็กชายณัฐพล แก้วจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๑๔

เด็กชายเทอดศักดิ

์

แก้วสง่า
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๑๕

เด็กชายจิรพงศ์ คำศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ใบปก
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๑๗

เด็กชายวัชรพล สารบุรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๑๘

เด็กชายสดุดี ทองดา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๑๙

เด็กหญิงเกตุสุดา พละศักดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๒๐

เด็กหญิงเกตุสุดา รุ่งเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๒๑

เด็กหญิงพัชณกัณ สารบุรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๒๒

เด็กหญิงทิพย์ภาพร บานชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๒๓

เด็กหญิงเปรมศิณี สายเมฆ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๒๔

เด็กหญิงสุขใจ บุญเหลือ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๒๕

เด็กชายธีรนัย วระวุฒ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๒๖

เด็กหญิงกิติวรรณ กาหลง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๒๗

เด็กหญิงภัสรา โจมปญญา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๒๘

เด็กหญิงรัชนีกร กงทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๒๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พันธ์วิลัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๓๐

เด็กหญิงเกวลิน พิมโครต
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๓๑

เด็กหญิงอาริษา แสงเดช
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๓๒

เด็กหญิงสาลินี เกตุมีชัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๓๓

เด็กชายธนพันธ์ ดวงใจ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๓๔

เด็กชายเทพพิทักษ์ อุ่นอ้วน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๓๕

เด็กชายธรรมรัตน์ บริบูรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๓๖

เด็กชายธุนันธ์ ทองสุข
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๓๗

เด็กชายนพนนท์ สิงทอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๓๘

เด็กชายรัฐธรรมนุญ พืนพรม

้

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๓๙

เด็กหญิงนันท์นภัส พละศักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๔๐

เด็กหญิงพรวิไล อุ่นอ้วน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๔๑

เด็กชายกรกช สุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๔๒

เด็กชายณัฐดนัย คำประวัติ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๔๓

เด็กชายประกฤชฏิ

์

สารบุรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๔๔

เด็กชายศกลวัฒน์ บานชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๔๕

เด็กชายสิทธิพล ประเสริฐ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๔๖

เด็กหญิงจันทกานต์ อุรวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๔๗

เด็กหญิงพิชญา จำปาเต็ม
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๔๘

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ กงล้อม
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๔๙

เด็กหญิงพุทธรินทร์ สินชัย
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๕๐

เด็กหญิงสุชาวิณี ทาปลัด
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๕๑

เด็กหญิงณัชชา สุราม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๕๒

เด็กหญิงสุชาวิณี ทาปลัด
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๕๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ นาคเสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๕๔

เด็กชายชัยอนันต์ ใหญ่สูบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ นีระจักร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๕๖

เด็กชายณัฐพล บุตรคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๕๗

เด็กชายธนดล ทองคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๕๘

เด็กหญิงนันทกานต์ ศรีหาบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๕๙

เด็กหญิงปยะธิดา ธรรมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๖๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ คำมาโฮม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๖๑

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีอักษร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๖๒

เด็กหญิงวิภาพร อัมภรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๖๓

เด็กหญิงสุดาทิพย์ จันลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๖๔

เด็กหญิงอรอัญญา ศรีหาบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๖๕

เด็กหญิงอัญชลี กลินพิกุล

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบักโทน วัดหนองบักโทน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๖๖

เด็กหญิงสุริตา อรรคบุตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๖๗

เด็กชายอธิวัฒน์ สายบัว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๖๘

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ทองแปลง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๖๙

เด็กชายอติวัณณ์ คำโสภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๗๐

เด็กหญิงเจนจิรา อธิลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๗๑

เด็กหญิงธนภัทร ลุนดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๗๒

เด็กหญิงนฤมล ครองยุติ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๗๓

เด็กหญิงสร้อยสุดา โยธา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๗๔

นางสาวบุษกร บุดดาพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๗๕

นางสาวฤทัยฤทธิ

์

จันทะไพร
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๗๖

นางสาววัชรินทร์ เสนคำสอน
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๗๗

นางสาวบุณฑริกา บุดดาเคน
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๗๘

นางสาวศศิวิมล หวังให้สุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๗๙

นางสาวสุภาพร นันทะไพร
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๘๐

เด็กชายกษิดิศ พิมชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๘๑

เด็กชายธนันชัย ทองพามี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๘๒

เด็กชายวราเทพ หมายเขา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลาสา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๘๔

เด็กชายท้องฟา นางวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๘๕

เด็กชายนันทวัน ครองยุติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ สุพรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๘๗

เด็กชายอธิชา เงาศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๘๘

เด็กชายอภิชาต มาลาเลิศ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๘๙

เด็กหญิงธนัชชา วันสา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๙๐

เด็กหญิงสำเนียง ชนะสงคราม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๙๑

เด็กหญิงสิริยากร ต้นจันดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๙๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ขันอาสา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๙๓

เด็กหญิงวนิดา ธงอาษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๙๔

เด็กหญิงอนุศรา โพธิทอง

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๙๕

เด็กหญิงปนัดดา บุญรินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๙๖

เด็กหญิงรัชฎาพร บุญโสม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๙๗

เด็กหญิงอรวดี ลุนนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๙๘

เด็กหญิงอลิสา คำหยาด
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๒๙๙

เด็กหญิงศกุลตลา รัตนพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๐๐

เด็กชายปฏิภาณ พรมมาสุข
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๐๑

เด็กชายภัทรเดช สายสิงห์
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๐๒

เด็กชายวีระวัฒน์ ทาขุนทด
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๐๓

เด็กชายศรนรินทร์ พรมโสภา
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๐๔

เด็กชายพงศกร เงินจันทร์
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๐๕

เด็กชายธนาธิป สิงห์แก้ว
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๐๖

เด็กชายธนพล บุญใหญ่
๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๐๗

เด็กชายธวัฒน์ เงาศรี
๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๐๘

เด็กชายอนุศักดิ

์

สาระโพธื
๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๐๙

เด็กชายฟาประทาน นารี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๑๐

เด็กชายจรัญ คณะวาป
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๑๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทาทอง
๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๑๒

เด็กชายเจนภพ ผาสี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๑๓

เด็กชายณธพรรณ บุญเจือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๑๔

เด็กชายธนัญชัย สุโพธิ

์

๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๑๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ไชยเกิด

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๑๖

เด็กชายยุทธชัย ใจเครือ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๑๗

เด็กชายราเมศวร์ คำศรี
๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๑๘

เด็กชายสันติ ใจดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๑๙

เด็กชายเจษฎา ญาณแก้ว
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๒๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำกิง

่

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๒๑

เด็กชายนันทวุฒิ จันทร์อบ
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๒๒

เด็กชายภัทรพล สายสิงห์
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๒๓

เด็กชายเศรษฐภูมิ อัดโท
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๒๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์ อัดโท
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๒๕

เด็กชายนิธิศักดิ

์

จันทาทอง
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๒๖

เด็กชายยุทธนา วิลุน
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๒๗

เด็กชายประวิทย์ มูลทา
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๒๘

เด็กชายบริหาร พวงพรมมา
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๒๙

เด็กชายทศพร ลุนงามหาร
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๓๐

เด็กชายคมสัน สาลีพวง
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๓๑

เด็กชายกฤษณะพงษ์ สารีอาจ
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๓๒

เด็กชายกิตติภณ แหวนเงิน
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๓๓

เด็กชายอัญชิสา ไชยคุณ
๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๓๔

เด็กชายรัตธิยา โททอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๓๕

เด็กชายกัลยารัตน์ วะราบุตร
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๓๖

เด็กชายชฎาพร กงแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๓๗

เด็กชายรวงข้าว พวงพันธ์
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๓๘

เด็กชายสุกานดา อ้วนนวล
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๓๙

เด็กชายสุดารัตน์ ศรีแก้ว
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๔๐

เด็กชายศิริลักษณ์ วงค์คำจันทร์
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๔๑

เด็กชายนภัสสร ผาสี
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๔๒

เด็กชายพิมพรรณ บรรเจิด
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๔๓

เด็กชายกรกนก ไชยคุณ
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๔๔

เด็กชายชุติกาญจน์ รักษา
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๔๕

เด็กชายฐิติพร โพธิสาร
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๔๖

เด็กชายฐิตาพร บุดดี
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๔๗

เด็กชายนนทยา สีหาบุตร
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๔๘

เด็กชายนุชนารถ สลับศรี
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๔๙

เด็กชายปยวรรณ สุวรรณคำ
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๕๐

เด็กชายปยะธิดา วิลุน
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๕๑

เด็กชายพิชาภา บุญใหญ่
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๕๒

เด็กชายศิริยากรณ์ ทองแปลง
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๕๓

เด็กชายสมสุรางค์
เตมีย์กำจรเกียรติ ๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๕๔

เด็กชายอรวรรณ เลือนฤทธิ

่ ์

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๕๕

เด็กชายสิริวิมล ไชยคุณ
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๕๖

เด็กชายอรนุช บรรมะณี
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๕๗

เด็กชายชฎาพร ไชยเชษฐ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๕๘

เด็กชายชฎาพร ศรีบุรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๕๙

เด็กชายพุทธิดา คำกิง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๖๐

เด็กชายสุกัญญา พรมรินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๖๑

เด็กชายศิริวิภา ทองแปลง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๖๒

เด็กชายจุฑามาศ กงล้อม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๖๓

เด็กชายประฑิตตา บุญสุข
๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๖๔

เด็กชายนฤมล เลือนฤทธิ

่ ์

๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๖๕

เด็กชายขนิษฐา มาระเนตร
๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๖๖

เด็กชายณัฐฐินันท์ เกษมสุข
๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๖๗

เด็กชายศรีสุดา ทุมแถว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๖๘

เด็กชายอาริสา คำกิง

่

๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๖๙

เด็กชายณัฐธิดา สายตา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๗๐

เด็กชายสมฤดี กุกัญยา
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๗๑

เด็กชายหนึงฤทัย

่

สวายพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๗๒

นายวุฒิไกร เพ็งบุญ
๔/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๗๓

เด็กชายพีรพล ปองกัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๗๔

เด็กชายกฤษณะ เชือบัณฑิต

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๗๕

เด็กชายขจรยศ อ่อนพิมพ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๗๖

เด็กชายณัชพล จิตหาญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๗๗

เด็กชายนภดล โสสา
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๗๘

เด็กชายพีรณัฐ นพคุณ ๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๗๙

เด็กชายอัษฎาวุธ พันธ์สาลี
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๘๐

เด็กชายกอบลาภ จันทะไพร ๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๘๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ มาสงค์
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๘๒

เด็กหญิงจริยา ไชยโคตร ๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๘๓

เด็กหญิงณิชากร โสสา
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๘๔

เด็กหญิงพัชราภา จอมเชือ

้

๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๘๕

เด็กหญิงพิชณ์สนันท์ แสงสกุล
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๘๖

เด็กหญิงศิริวิมล จันใด ๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๘๗

เด็กหญิงสราลี ช่างเกวียนดี
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๘๘

เด็กหญิงสุภาณี กระมลเลิศ ๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วอาศา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๙๐

เด็กหญิงภัทรวดี สีนอเนตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๙๑

เด็กหญิงเกวลิน พรมรักษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๙๒

เด็กหญิงโสภิดา ภูคำไพร
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๙๓

เด็กหญิงจันทิมา แววศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๙๔

เด็กหญิงจรัญญา พิมพา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๙๕

เด็กชายจักรพงษ์ สากุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๙๖

เด็กหญิงจิรัตติกาล แซ่อุย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๙๗

เด็กหญิงชุติมา กลำกลัด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๙๘

เด็กชายณัฐพงษ์ พุ่มจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๓๙๙

เด็กชายธนันต์พงศ์ หงษ์คำชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๐๐

เด็กหญิงเกศกมล ศรีหาบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๐๑

เด็กชายไพบูลย์ เศษสุวรรณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๐๒

เด็กชายชัยยศ วรบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๐๓

เด็กชายภูธรรษา พิมพ์พา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๐๔

เด็กชายเจษฎา สิมมะลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๐๕

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ พรมมาสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๐๖

เด็กชายกิตตินันท์ สิงหาสินธุ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๐๗

เด็กชายเกรียงไกร สาวารัต
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๐๘

เด็กชายพัฒนชัย หวายสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๑๐

เด็กชายรพีภัทร กาลพัฒน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๑๑

เด็กชายวรุตม์ พันธ์ศิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๑๒

เด็กชายวุฒิชัย คำแสนราช
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๑๓

เด็กหญิงชุติมา ใจกล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๑๔

เด็กหญิงนุศรา สืบสิมมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๑๕

เด็กหญิงปณิตา พละศักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๑๖

เด็กหญิงพรนิภา ธนะศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๑๗

เด็กหญิงพรรณปพร สนุกชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๑๘

เด็กหญิงภัทราพร โพธิทอง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๑๙

เด็กหญิงอนุธิดา ชารีดา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๒๐

เด็กหญิงอรพรรณ เมืองอินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๒๑

เด็กชายกิติพงษ์ ดำลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๒๒

เด็กชายชัยรัตน์ สุวรรณคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๒๓

เด็กหญิงชุติมา จันทร์หอม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๒๔

เด็กชายธนชาต รวกกลอย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๑ / ๕๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๒๕

เด็กชายธนภัทร ทำนุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๒๖

เด็กชายธนากร ชาภักดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๒๗

เด็กชายนทีธร บุญเพิม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๒๘

เด็กชายนพพล ทาระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๒๙

เด็กหญิงพัชรพร จันทราภรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๓๐

เด็กหญิงภัครมัย บุญจริง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๓๑

เด็กหญิงวิชยา แทบทับ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๓๒

เด็กชายสรวิชญ์ สืบสิมมา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๓๓

เด็กชายสุตราชัย หนูอ้น
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๓๔

เด็กชายสุภศักดิ

์

จุลหอม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๓๕

เด็กชายกิตติกร คำพิมูล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๓๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วันดีรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๓๗

เด็กหญิงฐิภาภรณ์ สุขชาติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๓๘

เด็กหญิงณัฐนิชา ครองยุติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๓๙

เด็กชายณัฐพล ทองพามี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๔๐

เด็กหญิงนิจฉรา โพธิทอง

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๔๑

เด็กหญิงพันธิตา พลซา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๔๒

เด็กชายรพีภัทร ชาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๔๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ พวงบุตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๔๕

เด็กหญิงโสภิตา จันทราศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๔๖

เด็กชายกรกต นิลสินที
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๔๗

เด็กหญิงกัญติยาพร ดำลี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๔๘

เด็กชายจิตภูมิศักดิ

์

บุญเพิม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๔๙

เด็กชายจีรวัฒน์ วรรณทวี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๕๐

เด็กหญิงชลนิภา แทบทับ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๕๑

เด็กหญิงชลลดา คำสิทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๕๒

เด็กหญิงณัฐริกา ไชยคุณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๕๓

เด็กชายธนาดุล จอมเกาะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๕๔

เด็กชายนวพล เชาว์นามน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๕๕

เด็กชายพงศกร แก้วคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๕๖

เด็กชายพลวัฒน์ พิลาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๕๗

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ รัตน์วิเศษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๕๘

เด็กชายพีระนัย แก้วมณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๕๙

เด็กชายรพีพัฒน์ เกษรจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๖๐

เด็กชายรพีภัทร เงินพวง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๖๑

เด็กหญิงศิรินันท์ คุ้มครอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๖๒

เด็กชายศิริมงคลชัย ปสราษฎร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๖๓

เด็กชายศิลปะ สุธารส
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๖๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ แพงคำแดง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๖๕

เด็กหญิงอารียา ทองสลับ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๖๖

เด็กหญิงอุษณา ชัยภาลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๖๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นาสมโพทธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๖๘

เด็กชายเทพพินิจ ไตรรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๖๙

เด็กหญิงกชกร ฝอยทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๗๐

เด็กชายกวินท์ ทำคำทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๗๑
เด็กหญิงบรรณฑวรรณ

ชัยบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๗๒

เด็กหญิงปนัดดา พวงมาลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๗๓

เด็กชายปวเรศ กุณะวัง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๗๔ เด็กหญิงพลอยจินดามณี

ทองคำวัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๗๕

เด็กชายยุทธพงษ์ กมลวิบูลย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๗๖

เด็กหญิงลออรัตน์ คำศรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๗๗

เด็กชายวรเชษฐ ศรีบุญเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๗๘

เด็กชายศรุทติรักษ์ สายโน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๗๙

เด็กหญิงศิริธิดา ภูนิรับ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๘๐

เด็กชายศุภษร อ่อนยอง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๘๑

เด็กหญิงสุธีธิดา ตามบุญ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๘๒

เด็กชายอิทธิมนต์ ทุมมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๘๓

เด็กหญิงจิราพัชร พำนัก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๘๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สายที
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๘๕

เด็กชายธวัชชัย พรมงาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๘๖

เด็กชายปฏิวัติ ทองเนตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๘๗

เด็กชายปรีชา วงศรีชู
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์แก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๘๙

เด็กชายฤทธิเดช ดีดวงพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๙๐

เด็กชายสรวิศ เสาะใส
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๙๑

เด็กหญิงสุวรรณี อุประ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๙๒

เด็กหญิงอภัสรา พวงจำปา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๙๓

เด็กหญิงอรทัย ฝอยทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๙๔

เด็กหญิงอรอนงค์ แสงนาค
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๙๕

เด็กชายกิตติพันธุ์ สิมมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๙๖

เด็กชายก้องเกียรติ บุญพิมพ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๙๗

เด็กหญิงธิวานันท์ คำเบ้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๙๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา พิลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๔๙๙

เด็กหญิงภัทรศยา กันเทพา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๐๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ สมจิต
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๐๑

เด็กชายศุภกร สามบุญมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๐๒

เด็กชายสหรัฐ มนตรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๐๓

เด็กหญิงสิริวิภา ศรีมงคล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๐๔

เด็กหญิงอภัสรา เชือคำเพ็ง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๐๕

เด็กหญิงชนกนันท์ มนตรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๐๖

เด็กหญิงปทมา ต้นกันยา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๐๗

เด็กหญิงสุพรรษา ไชยสิทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๐๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้ววงค์สา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๐๙

เด็กหญิงอรทัย อมรเวทย์วิทย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๑๐

เด็กชายจิตรทิวัส บุดดีสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๑๑

เด็กชายปรีชา ต้นกันยา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๑๒

เด็กหญิงวรรณภา บุญเลียง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๑๓

เด็กหญิงวรัญญา พันธ์ศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๑๔

เด็กชายอัศรางกูร จิตวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๑๕

เด็กหญิงผุสดี ทิศลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๑๖

เด็กหญิงวรัญญา สมจิต
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๑๗

เด็กหญิงสุวิมล ขันคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๑๘

นางสาวกนิษฐา จอกนาค
๐๗/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๑๙

นายทวี โสมชม
๑๑/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๒๐

นางสาวปวีณา คำศรี
๒๖/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๒๑

นางสาวสมถวิล บุญชิต
๒๒/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๒๒

นายสิทธิพงษ์ วอทอง
๐๘/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๒๓

นางอภิรมย์ ธรรมมา
๑๑/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๒๔

เด็กชายกิตตินันท์ โยธี
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๒๕

เด็กชายจาตุรงค์ ศรีโคตร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๒๖

เด็กชายทวีชัย สายปาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๒๗

เด็กชายธนัช ประชาราษฎร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๒๘

เด็กชายธีรธรรม ธรรมรส
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๒๙

เด็กหญิงนิพร โสดาโคตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๓๐

เด็กหญิงปตนิตา ลักขะณา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๓๑

เด็กหญิงพรชิตา สีทา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๓๒

เด็กชายพีระพันธ์ ยาศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๓๓

เด็กชายภัทรวรรต อินทนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๓๔

เด็กชายวรพล จันทร์ศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๓๕

เด็กชายวายุภัทร โชติสมบัติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๓๖

เด็กชายสุพี ใจเรือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๓๗

เด็กหญิงสุภัสสรา รจนัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๓๘

เด็กหญิงสุภาพร รุตระพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๓๙

เด็กชายสุระสิทธิ

์

พิมโคตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๔๐

เด็กชายพลากร ใจเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๔๑

เด็กหญิงศิริเกษ บริสุทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๔๒

เด็กชายอรรถชัย หลักทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๔๓

เด็กชายเจษฎา คุณชาติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๔๔

เด็กชายกฤษฎา คุณชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๔๕

เด็กชายธีรวัฒน์ สงกาผัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๔๖

เด็กหญิงเนตรสกาว ประถมพาส
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๔๗

เด็กชายจาตุพร นิสัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๔๘

เด็กชายทองคำ แพงศรี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๔๙

เด็กชายรณกร จันลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๕๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ผาปรางค์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๕๑

เด็กหญิงสนิตา ปรือทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๕๒

เด็กหญิงสายฝน มูลเหล็ก
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๕๓

เด็กชายอัฑฒ์คณพศ ศรีมะโรง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๕๔

เด็กชายไอศุริย สงวนทรัพย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๕๕

เด็กหญิงจุรารัตน์ ดวงศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๕๖

เด็กชายพงศกร วงศ์แก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๕๗

เด็กชายวัชรากร บุญหวาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๕๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กุระวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๕๙

เด็กชายศุภโชค สงวนทรัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๖๐

เด็กชายกีรติ วงศา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๖๑

เด็กหญิงณัฐชยา พุทธิชนม์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๖๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ โชติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา บุตรดี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๖๔

เด็กชายฆนากร บุญสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๖๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ จันทร์ส่อง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๖๖

เด็กหญิงปนิตรา จริตรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๖๗

เด็กชายภิญโญ หลักฐาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๖๘

เด็กหญิงภูริดาพร กลินนิมนวล

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๖๙

เด็กชายวุฒิชัย ชมภูเลิศ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๗๐

เด็กหญิงสุธารัตน์ จันทร์ส่อง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๗๑

เด็กชายอริยธาดา มลีรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๗๒

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีเมือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๗๓

เด็กหญิงฐิติยา สุมาพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๗๔

เด็กหญิงณัฐวรา มะโนธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๗๕

เด็กหญิงนัฐริกา อินตา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๗๖

เด็กหญิงนันทกาญจน์
โพธิเอียม

์ ่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๗๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ คันธชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๗๘

เด็กชายพิเชษฐพงษ์ เรืองหงษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๗๙

เด็กหญิงมธุรดา มงคล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๘๐

เด็กหญิงวาสนา อัฐแป
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๘๑

เด็กหญิงสุชัญญา มันตา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๘๒

เด็กชายสุพานิต วงษ์ษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๘๓

เด็กหญิงสุภาวดี สีกะชา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๘๔

เด็กหญิงสุรัญรักษ์ อร่ามเรือง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๘๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ลือโลก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา สีพล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๘๗

เด็กชายจีรพล ไชยสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๘๘

เด็กชายชัยธวัช โสสอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๘๙

เด็กชายพิเสน ประชาราษฎร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๙๐

เด็กหญิงรัฎชยา เรืองธีรพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๙๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พิมพ์สวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๙๒

เด็กหญิงสุนิสา อ่อนสังข์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๙๓

เด็กหญิงปยธิดา ประชาราษฎร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๙๔

เด็กหญิงปยธิตา ประชาราษฎร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๙๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ สิงห์เงิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๙๖

เด็กหญิงศศิธร น้อยวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๙๗

เด็กชายกิตติคุณ มีคุณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๙๘

เด็กหญิงจุรีพร คำครอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๕๙๙

เด็กชายชัยมงคล เหง้าน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๐๐

เด็กชายชัยวุฒิ ดวงมณี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๐๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา คำโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๐๓

เด็กหญิงนฤมล บุญเพ็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๐๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ จำปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๐๕

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญตัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๐๖

เด็กหญิงมัทนา สีสมาน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๐๗

เด็กหญิงวิลาสินี อินตะนัย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๐๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ อมาตรมนตรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๐๙

เด็กหญิงสมฤทัย คำมูล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๑๐

เด็กชายสิทธิโชติ ลำป
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๑๑

เด็กชายเกรียงไกร เกษี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๑๒

เด็กชายเอกวิชาญ อรรถวัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๑๓

เด็กชายโชคชัย อินธิมาศ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๑๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นามฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๑๕

นายดำรงค์ แก้วแจ่ม
๒๕/๑๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๑๖

เด็กชายณัฐภูมิ พิมมะไฟ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๑๗

เด็กชายพีรภัทร สาลีที
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๑๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ ไชยศรีษะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๑๙

เด็กหญิงยลดา ทุมนาค
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๒๐

เด็กชายรุ่งฟา บาดทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๒๑

เด็กชายวรวิช ดวงไชย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๒๒

เด็กชายวีรพัฒน์ สุวรรณธิสังข์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๒๓

เด็กหญิงศิรินภา โสดามุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๒๔

เด็กชายสิทธิชัย ทองปน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๒๕

เด็กชายสุเมทร์ ธรรมรส
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๒๖

เด็กหญิงกุลปริยา แจ่มเงิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๒๗

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ใจเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๒๘

เด็กชายรังสันตร์ พลช่วย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๒๙

เด็กหญิงสโรชา ชืนจำปา

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๓๐

เด็กชายอริญชัย วงศ์ดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๓๑

เด็กหญิงเบญจพร บุญธรรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๓๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ พิมพ์เพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๓๓

เด็กชายจักรพงศ์ ไกรรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทะวี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๓๕

เด็กชายธนโชติ โพธิเจริญ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๓๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินตะนัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๓๗

เด็กชายประกายวุฒิ แสงทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๓๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันงาม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๓๙

เด็กชายภูวนนท์ พรมชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๔๐

เด็กหญิงมณทกานต์ พุ่มไม้
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๔๑

เด็กชายวัชรกานต์ ไชยวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๔๒

เด็กหญิงเพชรลดา นะมิ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๔๓

เด็กชายณภัทร ทองสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๔๕

เด็กชายธรายุทธ จันทะวี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๔๖

เด็กชายปองคุณ เคลิมขวัญ

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๔๗

เด็กชายพิชิตพร สนิท

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๔๘

เด็กชายฤทธิเดช เกษี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๔๙

เด็กชายวรานนท์ แผ่นทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชัชวรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงพยัพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๕๒

เด็กชายนพพร แสนแพงพัด
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๕๓

เด็กชายประจักษ์ บุระกรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๕๔

เด็กชายพีรภัทร โทพิลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๕๕

เด็กหญิงพุธฒกา สุภาศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๕๖

เด็กชายภาณุ นวลมะณี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๕๗

เด็กชายไชยภัทร ทิพรักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๕๘

เด็กชายจีระพงศ์ วงศ์ทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๕๙

เด็กชายภูวมินทร์ มะปราง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๖๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมจันทึก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๖๑

เด็กชายกรณ์ดนัย สุขสงวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๖๒

เด็กหญิงทิพยสุดา โคตรสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๖๓

เด็กหญิงปาริยา บุตรวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๖๔

เด็กชายพันธ์กวี พลนำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๖๕

เด็กชายธนา วิสุงเร
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๖๖

เด็กหญิงนวนันท์ อุทธาธรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๖๗

เด็กชายปยะพงษ์ พุ่มไม้

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๖๘

เด็กชายอัครพล กิงเกษ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๖๙

เด็กชายเจษฎา ศรีสว่าง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๗๐

เด็กชายชิตพล พรมสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๗๑

เด็กชายฐิติกร เข็มมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๗๒

เด็กชายพัสกร สมศรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๗๓

เด็กหญิงภัทรธิดา พิลัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๗๔

เด็กหญิงมณธิดา บุญสุข
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๗๕

เด็กชายรัฐชานนท์ จันทร์ลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์เพ็ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๗๗

เด็กชายเอกพล ศรีจักร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๗๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ไชยโคตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๗๙

เด็กชายวีรพงค์ วรครุฑ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๘๐

เด็กชายศรัณย์ กองปด
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๘๑

เด็กหญิงศิลาพร ภูนุพา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๘๒

เด็กหญิงกชพร เหล่าแค
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๘๓

เด็กชายฉลองรัตน์ แสงวรรณกูล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๘๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

สวัสดิไธสงค์

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๘๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิชัย
รอดรัศมี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๘๖

เด็กชายธนภัทร พิมพะธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๘๗

เด็กชายธีรภัทร หงษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๘๘

เด็กชายธีระชัย เวียงแก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๘๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สุระ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๙๐

เด็กหญิงปาริชาติ อินทร์ชมชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๙๑

เด็กหญิงพิชญาภา พวงอก
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๙๒

เด็กชายภัทรพงษ์ สุระ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๙๓

เด็กชายภูพิพัฒน์ โพธิจินดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๙๔

เด็กชายราชันย์ ขันสี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๙๕

เด็กหญิงวรกาญจน์ พลมัน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๙๖

เด็กชายวันฉัตร ลายนำเงิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๙๗

เด็กชายศรายุทธ พิลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๙๘

เด็กชายศิรวิทย์ คนไว
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๖๙๙

เด็กหญิงศุภัชญา คุณเถือน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วสะอาด
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๐๑

เด็กหญิงสุภัทธิญา แก้วสะอาด
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๐๒

เด็กชายสุริยา อินทะหอม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๐๓

เด็กหญิงสุริษา เจริญชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๐๔

เด็กชายอลงกรณ์ คุณาพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๐๕

เด็กชายอัสนัย ดีวัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๐๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศิลธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๐๗

เด็กชายโชคชัย บัวไข
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๐๘

เด็กหญิงกกกนก บุดดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๐๙

เด็กชายกรภัทร์ วงค์คำจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๑๐

เด็กชายชัยภัทร บุญเจียม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๑๑

เด็กชายชัยภัทร ลันทร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๑๒

เด็กชายณัฐพล ปูนาแพง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๑๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ วงค์ราช
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๑๔

เด็กชายถิรวัฒน์ สิมตะมะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๑๕

เด็กชายนันต์สิทธิ

์

ชืนตา

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๑๖

เด็กหญิงบุษบา อภัยศิลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๑๗

เด็กชายพงศกร วิลัยรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๑๘

เด็กชายรัชชานนท์ หอมกรุ่น
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๑๙

เด็กชายสมลัก สมพงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๒๐

เด็กชายสิทธินนท์ ภักดีกำจร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๒๑

เด็กหญิงสิริกร มีแยม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๒๒

เด็กชายอมรชัย พิลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๒๓

เด็กชายเอกราช ไชโย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๒๔

เด็กหญิงจิตตาภรณ์ มุมกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๒๕

เด็กชายชิราวุธ แก้วสอาด
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๒๗

เด็กชายสุทิน เพ็ชรด่านเหนือ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๒๘

เด็กหญิงอริสา แก้วคำแพง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๒๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมมาวันนา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๓๑

เด็กหญิงอลงณ์กร อัครจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๓๒

เด็กชายกฤตภัค วิลัยรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๓๓

เด็กหญิงบุษรินทร์ วิเทศชน
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๓๔

เด็กหญิงปราถนา ไชโย
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๓๕

เด็กหญิงพิมษ์พิกุล บุตรพรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๓๖

เด็กชายภาณุพงค์ ดาบจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๓๗

เด็กชายวรยุทธ วงค์ราช
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๓๘

เด็กชายวรฤทธิ

์

วงค์ราช
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๓๙

เด็กหญิงวันเพ็ญ แก้วสอาด
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๔๐

เด็กชายสิรวิชญ์ พลายละหาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๔๑

เด็กหญิงสไบทอง วงค์ราช
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๔๒

เด็กหญิงอัญธิชา ตาสี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๔๓

เด็กหญิงจตุพร พรมรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๔๔

เด็กชายจิรพัฒน์ วันดีวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๔๕

เด็กชายชนกันต์ ใยเบ้า
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๔๖

เด็กชายนนทชัย ชัยสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๔๗

เด็กหญิงพัชริดา คำภาพักตร์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๔๘

เด็กหญิงภัทรภร จันทภักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๔๙

เด็กหญิงมุกธิดา พวงบุบผา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๕๐

เด็กหญิงวาสนา จันทร์อินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๕๑

เด็กหญิงศศิภา ศรีพิลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๕๒

เด็กชายเบญจพล พันธ์จันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๕๓

เด็กชายกฤษฎา จำปาแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๕๔

เด็กชายณัฐภัค บัวไข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๕๕

เด็กหญิงทัศนีย์ รันทร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๕๖

เด็กชายธนาเทพ งาหอม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๕๗

เด็กชายธีรเดช แฝงประเสริฐ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๕๘

เด็กหญิงพิมพิสา ใยเบ้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๕๙

เด็กหญิงวาสนา รสชา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๖๐

เด็กชายวิบูลย์ เสาโมก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๖๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ วังหลวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๖๒

เด็กหญิงสุพิชญา ทองพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๖๓

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๖๔

เด็กชายอมฤทธิ

์

ทิพจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๖๕

เด็กหญิงอรปรียา สมพงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๖๖

เด็กหญิงอัมพวรรณ เมืองจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๖๗

เด็กหญิงจรรจิรา เจริญรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๖๘

เด็กชายดนัย สุขจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๖๙

เด็กชายธนัสสรณ์ หลีอินทร์

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๗๐

เด็กชายประวิทย์ หอมชืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๗๑

เด็กหญิงพรชิตา สวยรูป
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๗๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ เดชวารี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๗๓

เด็กหญิงมิลลิกา ขันติวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๗๔

เด็กหญิงวณิดา พรจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๗๕

เด็กชายวันชัย ทองพามี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๗๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ขันติวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๗๗

เด็กชายศรวิษฐา บุตรราช
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๗๘

เด็กหญิงสลิลรัตน์ ภูครองทุ่ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๗๙

เด็กชายอติวิชญ์ พันธ์กลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๘๐

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศิริม่วง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๘๑

เด็กหญิงเมธาวี พันธ์กลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๘๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เหลาคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๘๓

เด็กชายกิตติคุณ สุ่มมาตย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๘๔

เด็กชายจตุพร ทองดี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๘๕

เด็กหญิงณิชกมล เรืองสุขสุด
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๘๖

เด็กชายทัศน์พล ชัยสุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๘๗

เด็กหญิงธัญชนก รอดคำทุย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๘๘

เด็กชายพงศพัฒน์ อ่อนน้อม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๘๙

เด็กหญิงพิมอร ขันติวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๙๐

เด็กชายภูมิวิสา วิเศษ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๙๑

เด็กหญิงศศิวิมล มีม้วน
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๙๒

เด็กหญิงสาวิตรี อินทร์คำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา สันทาลุไนย์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๙๔

เด็กหญิงสุชาณา ก้านบัว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๙๕

เด็กหญิงสุณิตา พิลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๙๖

เด็กหญิงสุภาวิตา สิงห์โท
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๙๗

เด็กชายอริยพล นามสพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๙๘

เด็กหญิงอาภัสรา วงค์ราช
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๗๙๙

เด็กหญิงกวีวรรณ สมพงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๐๐

เด็กหญิงชญานันท์ เพชรเสถียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๐๑

เด็กหญิงชฎาพร นีสันเทียะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๐๒

เด็กชายชดชัย บุญจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๐๓

เด็กหญิงชนัญญา เพชรเสถียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๐๔

เด็กชายฐิติพงศ์ ชัยสุวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๐๕

เด็กหญิงณวรา จันทร์สุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๐๖

เด็กชายธนพล โพธา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๐๗

เด็กชายธนากร บุญวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๐๘

เด็กหญิงปาฏิมากร ไชยสุวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๐๙

เด็กชายพิชัย นามบุดดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๑๐

เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญเทศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๑๑

เด็กชายสุรชัย จันทร์ที
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๑๒

เด็กชายอานนท์ สมพงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๑๓

เด็กชายจรัญ จันทะนาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๑๔

เด็กชายจักตรี พาที
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๑๕

เด็กหญิงจิรวรรณ เกสี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา บุตรพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๑๗

เด็กชายพันกร รันทร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๑๘

เด็กชายสุวโรจน์ พรจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๑๙

เด็กหญิงเกษราภรณ์ บัวไข
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๒๐

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มะเดือ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๒๑

เด็กชายเอกราช เมืองจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๒๒

เด็กหญิงภัทราพร หาญรุก
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๒๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยศรีรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๒๔

เด็กหญิงเกวรินทร์ ภิญโญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๒๕

เด็กหญิงมุทิตา ดากลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๒๖

เด็กชายวรวุฒิ ธรรมบุตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๒๗

เด็กหญิงกุลธิดา ชุดชะเวศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๒๘

เด็กหญิงปริดา คำศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๒๙

เด็กหญิงปยมาศ วงค์ราช
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๓๐

เด็กชายพงษ์ศกร บัวไข
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๓๑

เด็กหญิงสุพรรณี ศรีสุวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๓๒

เด็กหญิงเบญญาภา พุทธรักษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๓๓

เด็กชายจักรพันธุ์ รินตัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สำอาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วนำเย็น
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๓๖

เด็กชายธีระพงษ์ หาวัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๓๗
เด็กหญิงประภาพรรณ

เหลาคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๓๘

เด็กหญิงวรรณนิสา ผมคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๓๙

เด็กหญิงวิภาดา เหลาคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๔๐

เด็กหญิงศิรประภา จันทภักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๔๑

เด็กหญิงสุกัลย์ญา บุญยง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๔๒

เด็กหญิงสุนันทา บุญจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๔๓

เด็กหญิงอาจรีย์ มีสัตย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๔๔

เด็กหญิงอิชยา ใชโย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๔๕

เด็กชายเอกอานนท์ วงค์ราช
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๔๖

เด็กชายปฏิพล อินทร์จันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๔๗

เด็กชายวุฒิชัย โนนกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๔๘

เด็กชายอติกันต์ แสนรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๔๙

เด็กหญิงเนาวรัตน์ สมศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๕๐

นายทศพร ดิษฐประสพ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๕๑

นายธนากร สิงห์โท
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๕๒

นายอนันดา ผาเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๕๓

เด็กชายชุณนเกียรติ เงาแจ้ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๕๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

พรหมทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๕๕

เด็กชายทักษิณ มะเดือ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๕๖

เด็กชายธวัลรัตน์ บุญหลาย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๕๗

เด็กหญิงนิตยา ศรีหะจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๕๘

เด็กหญิงศศิวิมล ล้านจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๕๙

เด็กหญิงสิริกานต์ ภูทองทา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๖๐

เด็กชายธนพนธ์ นาอุดม
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๖๑

เด็กหญิงรัตนา คำงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๖๒

เด็กชายอนุพงศ์ พวงพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๖๓

เด็กหญิงเบญญาภา มโนรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๖๔

เด็กหญิงวิชาดา ศัตรูพินาศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๖๕

เด็กชายกันตธีร์ อวะศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๖๖

เด็กชายจอมพล เมืองจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๖๗

เด็กชายธนพัฒน์ หงษ์ชุมแพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๖๘

เด็กชายธนภัทร แจ่มจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๖๙

เด็กชายธฤตวัน อรรคเนตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๗๐

เด็กชายนันทกร เมืองจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๗๑

เด็กหญิงปภาดา ช่างกระโทก
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๗๒

เด็กหญิงปยะพัชร ศรีธนต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๗๓

เด็กหญิงพัชรนินท์ ธนารัตติกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๗๔

เด็กหญิงพิชญ์นารี อนุพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๗๕

เด็กหญิงยุวดี เตียวฮวยหยี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๗๖

เด็กชายวรเมธ หงษ์บินมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๗๗

เด็กชายวสันต์
แพทย์เมืองจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๗๘

เด็กหญิงศรินยา บุญระวัง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๗๙

เด็กชายศุภรัตน์ เมืองจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๘๐

เด็กชายอภิรักษ์ สุกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๘๑

เด็กหญิงเกดแก้ว สุขพร้อม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๘๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ งาหอม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๘๓

เด็กชายเสริมศักดิ

์

บัวไข
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๘๔

เด็กชายเอกราช เมืองจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๘๕

เด็กชายโชคอนันต์ เมืองจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๘๖

เด็กชายโสภณ พาลพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๘๗

เด็กชายกฤษดา นันกวน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๘๘

เด็กชายคเณศวร สวัสดิศรี

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๘๙

เด็กหญิงจินตณา เมืองจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๙๐

เด็กชายชัยโย ปาณะที
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ผู้มีสัตย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๙๒

เด็กหญิงทิพยรัตน์ อนุพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๙๓

เด็กหญิงธันชนก ศรีสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๙๔

เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมนาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๙๕

เด็กหญิงนลินนิภา เสาร์ศิริ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๙๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ เมืองจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๙๗

เด็กหญิงพัณณิตา อุณาศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๙๘

เด็กชายพัลลภ เมืองจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๘๙๙

เด็กชายภัทรพล เมืองจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๐๐

เด็กชายภัทร์พิรุณ พวงพินิจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๐๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เผ้าหอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๐๒

เด็กชายวีรชัย กงแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๐๓

เด็กชายสวัส สมศักดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๐๔

เด็กชายสิปปกร พงษาพัฒน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๐๕

เด็กชายสิรภัทร สัมโย
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๐๖

เด็กชายเตชภน บัวไขย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๐๗

เด็กชายเตชสิทธิ

์

บัวไขย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๐๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูต้องลม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๑๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ วิมล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๑๑

เด็กชายกล้าฉลาด หล้าธรรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๑๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา เมืองจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๑๓

เด็กชายฉัตรมงคล ศรีสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๑๔

เด็กหญิงชาลิตา ปนกา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๑๕

เด็กชายณัชภัค ศรีสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๑๖

เด็กชายณัฐนนท์ สมศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๑๗

เด็กชายทีรพงศ์ บุญยิง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๑๘

เด็กหญิงธนวันต์ พิมพา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๑๙

เด็กชายธนโชติ มะโนรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๒๐

เด็กหญิงธัญชนก ศรีราตรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๒๑

เด็กชายธีระวัฒน์ เมืองจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๒๒

เด็กชายปุระชัย เมืองจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๒๓

เด็กชายพลพล พรชัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๒๔

เด็กชายภูมินทร์ ผู้มีสัตย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๒๕

เด็กชายภูริพัฒน์ งาหอม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๒๖

เด็กชายระย้า คำสิทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๒๗

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สมพงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๒๘

เด็กหญิงรัตน์ติพร งาหอม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๒๙

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ประครองใจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๓๐

เด็กชายศิรวิทย์ เมืองจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๓๑

เด็กชายสรชัช ทองหลำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๓๒

เด็กชายสรวิชญ์ ราชู
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๓๓

เด็กหญิงสศิกานต์ ภูต้องลม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๓๔

เด็กชายสุชาติ สายศร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๓๕

เด็กชายอนุชา เมืองจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๓๖

เด็กชายออนไลน์
แพทย์เมืองจันทร์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๓๗

เด็กหญิงอัจฉรียาพร ผู้มีสัตย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๓๘

เด็กชายอิทธิพล โพธิคาร

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๓๙

เด็กชายอโณทัย เมืองจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๔๐

เด็กชายเดชาวัต เมืองจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๔๑

เด็กหญิงเนตรนภา สุขพร้อม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๔๒

เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

ผู้มีสัตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๔๓

เด็กชายเอกรินทร์ เปนผล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๔๔

เด็กชายติณณภพ ศรชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๔๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อ้วนผุย
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๔๖

เด็กหญิงนุชจิรา บุญยงค์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๔๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ไวยทรง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๔๘

เด็กชายอภิมุข จันทร์เพชร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๔๙

เด็กหญิงเมทินี บุญยงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๕๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ คำมะนาง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๕๑

เด็กชายนิยากร ธรรมมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๕๒

เด็กหญิงพรทิพย์ จิตตะเสวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๕๓

เด็กหญิงวิยะดาวัลย์ พิมพ์น้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๕๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

สมสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๕๕

เด็กหญิงสุนิตา ข่าวกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๕๖

เด็กชายหัตถ์ษดี สมน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๕๗

เด็กหญิงอรอนงค์ มีคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๕๘

เด็กหญิงเมธาวีพร ประครองใจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๕๙

เด็กหญิงกชพรรณ สัมพะวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๖๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ พันโท
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๖๑

เด็กหญิงจิดาภา อินทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๖๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจดี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๖๓

เด็กหญิงจีรภิญญา สามัคคีสายัณห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๖๔

เด็กหญิงชาลิสา ปานประเสริฐ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๖๕

เด็กหญิงณฤดี เมืองจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๖๖

เด็กชายธิปไตย เอียมชัย

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๖๗

เด็กหญิงนิลาวรรณ ชมจุมจัง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๖๘

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ยอดใส
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ มะเดือ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๗๐

เด็กหญิงรวินันท์ มะโนรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๗๑

เด็กชายวรปชญ์ สาริกา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๗๒

เด็กชายวราวุฒิ ขันติวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๗๓

เด็กชายศรันย์พร พวงท้าว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา เจริญธง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๗๕

เด็กหญิงสุธาสินี ศิลาวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๗๖

เด็กชายอนุชาติ เชือคำสิงห์

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๗๗

เด็กชายอัครชัย จันดากุล
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๗๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ไชยฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๗๙

เด็กหญิงพิชญาภา ผู้มีสัตย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๘๐

เด็กหญิงศิรินทรา บัวไขย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๘๑

เด็กชายกลวัชน์ หยดย้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๘๒

เด็กชายชยพล มะเดือ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๘๔

เด็กชายธนกร เกษศิริ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๘๕

เด็กหญิงวรรณนิสา แสนเลิศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๘๖

เด็กชายวิชิต จันทร์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๘๗
เด็กหญิงวินัสดาวรรณ

จุลพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๘๘

เด็กชายวีระพล พันธุ์ดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๘๙

เด็กชายอดุลย์เดช ผาแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๙๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เกษศิริ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๙๑

เด็กชายธีระภัทร โนนฤชา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๙๒

เด็กหญิงปวีณ์นุช เชือคำสิงห์

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๙๓

เด็กหญิงรมณ์มณียา สาริกา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๙๔

เด็กชายวัชรินทร์ ทองบุตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๙๕

เด็กชายศิวกร วงคำจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๙๖

เด็กชายสดุดี พวงบุบผา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๙๗

เด็กชายอายุธ ใยเบ้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๙๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีละพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๕๙๙๙

เด็กชายธรรมจร บัวทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๐๐

เด็กหญิงพีรดา นันทพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๐๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ จันลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๐๒

เด็กชายณัฐชนน กีดกัน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๐๓

เด็กหญิงธันย์ชนก ศรีสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๐๔

เด็กชายนัทฐชัย พวงบุบผา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๐๕

เด็กหญิงรัชฎาพรณ์ บุระภา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๐๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๐๗

เด็กชายวัทธิกร สาริกา
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๐๘

เด็กหญิงพรพิมล ใยดวง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีทน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส
 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๑๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พรมรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๑๑

เด็กหญิงธนัยพร แจ้งสว่าง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส
 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๑๒

เด็กชายธนากร ลมอ่อน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๑๓

เด็กหญิงพรวนัช ดัชถุยาวัตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส
 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๑๔

เด็กชายศราวุธ บุญมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๑๕
เด็กหญิงจันทร์ประภา

นันทวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๑๖

เด็กชายจิระสิทธิ

์

ศรีบริบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๑๗

เด็กหญิงชนาภา ยงยศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๑๙

เด็กหญิงปราณปริยา บุญเฮ้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๒๐

เด็กหญิงวรนุช สระแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๒๑

เด็กหญิงวรรณิศา หนองบัว
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๒๒

เด็กหญิงศจิมาศ สิงห์เสนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๒๓

เด็กชายอมรศักดิ

์

ตาบองครักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๒๔

เด็กชายณัชพงศ์ เมืองจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๒๕

เด็กชายณัฐพล น่าบัณฑิต

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๒๖

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๒๗

เด็กชายภาณุพงษ์ อัญญบาล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๒๘

เด็กชายวีระพงษ์ ครุตรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๒๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คุณสาร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๓๐

เด็กชายจิรเดช ภูขลิบเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ทะนาชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๓๒

เด็กชายณัฐพล ใจดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๓๓

สามเณรธนันชัย ยามี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๓๔

เด็กชายธีรภัทร อาญาสิทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๓๕

เด็กชายพิชิตชัย เนาวไชย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๓๖

เด็กหญิงวิลาวรรณ ศรีวิศร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๓๗

เด็กหญิงศิรินาฎ บุญแน่
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๓๘

เด็กชายสนธยา สาบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๓๙

เด็กหญิงสุดาพร ทองมาลัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๔๐

เด็กหญิงสุธาริณี คุณสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๔๑

เด็กชายอมรเทพ ศรีละพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๔๒

เด็กชายเอกพล ทองแรง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๔๓

เด็กชายธีรพล อาญาสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๔๔

เด็กชายพรหมลิขิต จำปา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๔๕

เด็กหญิงพิยดา รักษาพิมพ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๔๖

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทประสาร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๔๗

เด็กชายธนพนธ์ รัตนประทุม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๔๘

เด็กชายธิติ รอดชัยภูมิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๔๙

เด็กชายธีรพงศ์ มโนรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๕๐

เด็กชายธีรพันธ์ มโนรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๕๑

เด็กหญิงนวนันท์ เขียวผึง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๕๒

เด็กหญิงนันทพร นำพลอย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๕๓
เด็กหญิงบุญประเสริฐ

รุ่งเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๕๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ จันทร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕๙ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๕๕

เด็กหญิงพีรดา ตุลาคม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๕๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ กะริยะ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๕๗

เด็กชายวิทวัฒน์ กันต่าย
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๕๘

เด็กหญิงศิริวิภา วงตาดี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๕๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กิงแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๖๐

เด็กหญิงกมลพร บุญเย็น
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๖๑

เด็กหญิงกัญญาภัคร ศรีละพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๖๒
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์

สิงห์ทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๖๓

เด็กชายธีระพล นีระทัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๖๔

เด็กหญิงนรินทิพย์ พันธ์งาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๖๕

เด็กหญิงนุชาพร ศรีชารัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๖๖

เด็กหญิงปภัสรา ทุมมี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๖๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ อินทะนี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๖๙

เด็กชายวิรวัฒน์ ศรีวิศร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๗๐

เด็กชายจิรภัทร์ ศรีละพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๗๑

เด็กชายธีรชัย พูลมาก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๗๒

เด็กชายอภิชาติ บัวไขย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๗๓

เด็กหญิงอรญา พัฒนี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๗๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อัตภูมิ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๗๕

เด็กหญิงกฤษณา ลาลุน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๗๖

เด็กชายกิติพงษ์ บุญยอ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วมณี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๗๘

เด็กหญิงนภสร บัวพร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๗๙

เด็กชายปราการ ศรีวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๘๐

เด็กชายพรเทพ วงศ์งาม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๘๑

เด็กหญิงพิมพิลา สุขเหลือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๘๒

เด็กชายภูริภัทร ตรีระศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีรอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๘๔

เด็กหญิงวิชชุตา สุมาฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๘๕

เด็กชายชนะพล ธิสาชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๘๖

เด็กหญิงลอง จันทะศิลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๘๗

เด็กชายกฤษฎา ไชยบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๘๘

เด็กชายพงศพัศ หลักงาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๘๙

เด็กชายศักดิดา

์

หฤทัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖๐ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๙๐

เด็กชายศุภกร จันทร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๙๑

เด็กหญิงกมลชนก ศรีหาวัตร
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๙๒

เด็กชายกิตติกร รันทร
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๙๓

เด็กหญิงณฐกร อ่อนหวาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๙๔

เด็กชายทินกร พูลมาก
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๙๕

เด็กชายธนพงษ์ กล้าเกิด
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๙๖

เด็กชายธันย์ทิวา พรมกสิกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๙๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ครอบครองวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๙๘

เด็กชายนิธิศ เย็นใจ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๐๙๙

เด็กหญิงปทิตตา เพ็งศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๐๐

เด็กชายปรเมทธ์ ดีนวนพะเนา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิสุวรรณ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๐๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีลาทิพ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๐๓

เด็กชายศุภากร เดชไชย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา รันทร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๐๕

เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วเพ็ชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๐๖

เด็กชายเดชอนันต์ สดโคกกรวด
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๐๗

เด็กชายเอกชัย อ้วนผุย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๐๘

เด็กหญิงกรกนก ศรีจักร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๐๙

เด็กชายกฤษณะ คุณสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๑๐

เด็กหญิงวรัณญา เกษปรีดา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๑๑

เด็กชายวสันต์ จอมเกาะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๑๒

เด็กหญิงสิราวรรณ ขีรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๑๓

เด็กหญิงสุชาวดี อาจหาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๑๔

เด็กชายสุริยา รันทร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๑๕

เด็กชายชวนันท์ ศิริคุปต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๑๖

เด็กหญิงนิภาพร สุขสมบัติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๑๗

เด็กหญิงปานนรินทร์ แก้วคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๑๘

เด็กชายวราชิตร สีเขียว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๑๙

เด็กหญิงสโรชา หาญกุดเลาะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๒๐

เด็กหญิงกชพร เพ็งพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๒๑

เด็กชายกฤษกร โคตรคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๒๒

เด็กชายกฤษดา ศิลาสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๒๓

เด็กหญิงคัทลียา เกษศิริ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๒๔

เด็กหญิงชญาวาดา เกษศิริ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีจักร์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๒๖

เด็กชายธนะชัย หมืนพหล

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๒๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ ธงภักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปลัดศรีช่วย
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๒๙

เด็กชายธีรเมธ ศรชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๓๐

เด็กชายนทีเงิน จำปา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๓๑

เด็กชายนราทร นันทรินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๓๒

เด็กหญิงนัชชา จันทร์นวล
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๓๓

เด็กชายบดินทร์ งามศิริ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๓๔

เด็กหญิงปฎิมาพันธ์ พันธ์ขาว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๓๕

เด็กหญิงพรธิชา พันธ์งาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๓๖

เด็กหญิงพรภิรมย์ ศรชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก การะเกษ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๓๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปดสูงเนิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๓๙

เด็กหญิงพิยดา คำบ่อ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๔๐

เด็กชายรัฐภูมิ พรหมทา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๔๑

เด็กหญิงวริชญา คูณชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๔๒

เด็กชายวันเฉลิม กลินกล้า

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๔๓

เด็กหญิงศสิวรรณ์ คำเอียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๔๔

เด็กหญิงศิรินภา พันธุ์งาม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๔๕

เด็กชายสถาพร ศรชัย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๔๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

แซ่เอ็ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๔๗

เด็กหญิงสโรชินี งามเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๔๘

เด็กชายอนุชิต เกษศิริ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๔๙

เด็กชายอนุวัฒน์ บัวพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๕๐

เด็กหญิงอรประภา รืนเริง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๕๑

เด็กหญิงอารยา สาสังข์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๕๒

เด็กชายเจษฎา พันธ์งาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๕๓

เด็กชายกฤษณะ เทศชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๕๔

เด็กชายกิตินันท์ จันโท
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๕๕

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์ศักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๕๖

เด็กชายณรงศ์ศักดิ

์

พันธ์งาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๕๗

เด็กหญิงณหทัย ก่อแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๕๘

เด็กชายณัฐพล กล้าเกิด
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยโคตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๖๐

เด็กหญิงธรินธร เพชรหงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๖๑

เด็กชายธีรพงษ์ สนิท
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๖๒

เด็กชายนพพล หลักงาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๖๓

เด็กชายนรากร จำปา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๖๔

เด็กหญิงนัฐวดี พันธ์งาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๖๕

เด็กชายประวิน สีครซ้าย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๖๖

เด็กชายพรรณพนัช บัวพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันดำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๖๘

เด็กชายภาณุพงศ์ พันธ์งาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๖๙

เด็กชายภูตะวัน พูลทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๗๐
เด็กหญิงรัตน์ติยากรณ์

จันดำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๗๑

เด็กชายวิชญะ สายรัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๗๒

เด็กชายศรยุทธ์ มาลาบาน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๗๓

เด็กชายศิวกร รักษาชอบ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๗๔

เด็กหญิงสุณิษา ปุญญา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๗๕

เด็กชายอรุณชัย คำบ่อ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๗๖

เด็กหญิงอุมาพร พรหมทา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๗๗

เด็กหญิงอุมารินทร์ อาจสาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๗๘

เด็กหญิงกัญญณัฐ ศรีรักษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๗๙

เด็กหญิงชฎาพร สินอ้วน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๘๐

เด็กหญิงชันเพชร

้

เอียมสูงเนิน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๘๑

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ พันธ์ขาว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๘๒

เด็กชายสุจินดา เตมิยะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๘๓

เด็กหญิงจิตราภรณ์ พรมโสภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๘๔

เด็กชายชาญณรงค์ หลักบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๘๕

เด็กหญิงณัฏฐนิภา เกษศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๘๖

เด็กชายธนวัต จันโท
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๘๗

เด็กชายธนัทชัย กะริยะ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๘๘

เด็กชายปญญากร อ่อนขาว
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๘๙

เด็กชายพัชรพล บุญผุย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๙๐

เด็กหญิงลักษมี แสนมนตรี
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๙๑

เด็กหญิงศุภวรรณ ไชยบำรุง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๙๒

เด็กชายอนุวัฒน์ พิมพ์งาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๙๓

เด็กหญิงอรหทัย ทองมันปู
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๙๔

เด็กชายอัสนี ทองอันตัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖๓ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๙๕

เด็กชายกิตติพงษ์ กันยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๙๖

เด็กหญิงจันทร์ทิมา บัวพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๙๗

เด็กหญิงชญานิน เข็มมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๙๘

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๑๙๙

เด็กชายธีระภัทร จันทร์แก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๐๐

เด็กหญิงนฤมล อัตตะลัง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๐๑

เด็กชายบัณฑิตย์ บุญยอ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๐๒

เด็กหญิงปนัดดา พลีใส
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๐๓

เด็กหญิงปยะรัตน์ ศิริศักดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๐๔

เด็กชายวุฒิชัย บัวพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๐๕

เด็กชายสิริวัฒน์ โสดาวิชิต
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๐๖

เด็กหญิงสุนิชา ศรีจักร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๐๗

เด็กหญิงสุพัชชา เทียงดี

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๐๘

เด็กชายอภินันท์ ศรีจักร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๐๙

เด็กหญิงเขมจิรา หมายชือ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๑๐

เด็กชายจีรยุทธ จันทร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๑๑

เด็กชายณพล อังคสี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๑๒

เด็กชายธนายุทธ ฟองลม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ใจดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๑๔

เด็กหญิงบุษบา พาหะนิชย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๑๕

เด็กชายบูชิต บรรยง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๑๖

เด็กหญิงปวีณา วันศร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๑๗

เด็กชายพาคินทร์ อินทร์คำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๑๘

เด็กหญิงวันทนีย์ กิงสวัสดิ

่ ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๑๙

เด็กหญิงวารุณี อ้วนผุย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๒๐

เด็กหญิงศศิธร เผ่าสุภาพ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๒๑

เด็กชายอนุชิต พิมพ์งาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๒๒

เด็กหญิงเปรมปรีดา สนิทชอบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๒๓

เด็กชายกัมปนาท สิงห์ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๒๔

เด็กชายกิตติพิชญ์ เข็มทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๒๕

เด็กชายจิรฐา พรมโสภา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๒๖

เด็กหญิงพันณิตา ชัยปลัด
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๒๗

เด็กหญิงขนิษฐา จันทร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๒๘

เด็กหญิงอรประภา เกษหอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๓๐

นางสาวกัญญาณัฐ ขุมเพ็ชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๓๑

เด็กชายณัฐพนธ์ โวหาร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๓๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ วรครุธ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๓๓

เด็กหญิงฬุภารัตน์ พันธุ์วิริยะกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๓๔

เด็กหญิงอนิลฑิตา ดาราษฏร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ประภา ใยนนท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๓๖

เด็กหญิงวรรณนิสา ยิงยง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๓๗

เด็กชายสรภพ สาคร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๓๘

เด็กหญิงสิริยากร งามแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๓๙

เด็กหญิงสุณิสา พิมพ์สมาน
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๔๐

เด็กหญิงอินทรกานต์ ใจดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๔๑

เด็กหญิงจิรนันท์ สายสินธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๔๒

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๔๓

เด็กชายทศพล จำปา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๔๔

เด็กหญิงสาวภา ศรีละพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๔๕

เด็กหญิงเขมจิรา วันจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๔๖

เด็กหญิงเขมิสรา วันจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๔๗

เด็กชายณัฐชัย วงสุโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๔๘

เด็กหญิงพิลาศลักษณ์
มีคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๔๙

เด็กชายระพีภัทร โพธิสว่าง

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๕๐

เด็กชายศิริชัย ราชบัวศรี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๕๑

เด็กชายอภิชัย บุญยงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๕๒

เด็กหญิงวนัสพร ภูมลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๕๓

เด็กหญิงอรกานต์ ขันทา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๕๔

เด็กชายเจษฏา จาดนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๕๕

เด็กชายกิตติกรณ์ วงค์สุโพธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๕๖

เด็กหญิงจิดาภา วุฒิชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๕๗

เด็กชายชัยวัฒน์ สมศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๕๘

เด็กชายธนกฤต ทองคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๕๙

เด็กชายธนชัย บุญเผย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๖๐

เด็กชายธนากร ขันติวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๖๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

หาวัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๖๒

เด็กชายพิทักษ์ ไชยโคตร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๖๓

เด็กหญิงวรรณวิษา พิมพ์ศร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๖๔

เด็กหญิงวิสุดา ศรีเลิศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖๕ / ๕๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๖๕

เด็กชายวีระพงษ์ ศรีรอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๖๖

เด็กหญิงศิรินภา จันทร์เพ็ง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกษศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา พวงพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๖๙

เด็กหญิงสุจิตตรา ดวงจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๗๐

เด็กหญิงสุพิชฌา ภักดี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๗๑

เด็กหญิงสุภัสสรา นัยคูณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๗๒

เด็กชายอานันต์ พรละชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๗๓

เด็กหญิงจรรยาพร บุญจูง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๗๔

เด็กชายจีรพงษ์ สุขกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๗๕

เด็กชายณัฐชัย ภักดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๗๖

เด็กชายทวีชัย สมบูรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๗๗

เด็กชายธีระพันธ์ นันทพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๗๘

เด็กชายนฤเบศร์ คัพชูติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๗๙

เด็กหญิงพณาวรรณ เมืองกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๘๐

เด็กหญิงภัทรธิดา กลมเกลียง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๘๑

เด็กหญิงวริษราภรณ์ บุญทาทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๘๒

เด็กชายวุฒิชัย อุตะพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๘๓

เด็กชายศักดิศรณ์

์

สุขเหลือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๘๔

เด็กหญิงศุภิสรา รักตลาด
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๘๕

เด็กชายสมจิตร ถาจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๘๖

เด็กหญิงอรัญญาพร พิมพา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๘๗

เด็กหญิงบุษกร สอนเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๘๘

เด็กหญิงกาญจนา หลักบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๘๙

เด็กชายธนายุทธ ศรีด้วง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๙๐

เด็กชายพันธกานต์ ชุนห์ลือชานนท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๙๒

เด็กหญิงสุจิตรา หลักสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ นันทพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๙๔

เด็กชายเทวา ยาพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๙๕

เด็กหญิงแพรพรรณ มุ่งผลกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๙๖
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

บุญโนรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๙๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ แอมไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๙๘

เด็กชายวันชัย บุตรวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๒๙๙

เด็กชายชิษนุชา วงศ์คำจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๐๐

เด็กชายจิรนนท์ จุทานัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๐๑

เด็กหญิงญาดารัตน์ จันอังคะ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สมาลีย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๐๓

เด็กหญิงทักษอร บัวศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๐๔

เด็กหญิงนฤมล ศรีไพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๐๕

เด็กหญิงพิชญา คงช่วย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๐๖

เด็กชายภคนันท์ จันทร์อินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๐๗

เด็กชายภูริทัศน์ ผาระสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๐๘

เด็กหญิงลลิตา รักมิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๐๙

เด็กชายวรรณกร อินทรสถิตย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๑๐

เด็กชายวัชลากร จันทร์อินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๑๑

เด็กชายศรัญยพงศ์ หนูอ้น
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๑๒

เด็กหญิงสิริวิมล โพธิศรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๑๓

เด็กชายสุขสันต์ ช่างคำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๑๔

เด็กหญิงสุนัฐดา ขันสุวรรณา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๑๕

เด็กชายสุรวุธ จันทนาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๑๖

เด็กหญิงอารยา พูงาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๑๗

เด็กชายเจตภูมิ เสพสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๑๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ กำเกลียง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๑๙

เด็กหญิงวรรณรัศมี สงค์ผัด
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๒๐

เด็กชายอนุพงศ์ ศรีเจริญพร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๒๑

เด็กชายอนุสรณ์ ยานนท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา ซาน้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๒๓

เด็กชายนัธวัฒว์ อุรัศมี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๒๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ โพธิหนองหว้า

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๒๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

วงค์งาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๒๖

เด็กหญิงจิราภา งามแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๒๗

เด็กชายจุฑาภัทธ์ อรรคศรีวร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๒๘

เด็กหญิงจุฬามณี ภูสถาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๒๙

เด็กหญิงธนพร ศรไชยญาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๓๐

เด็กชายธนากร สามา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๓๑

เด็กชายพิทวัส โสภาพ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๓๒

เด็กชายศิรายุทธ พงษาปาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๓๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ โสดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๓๔

เด็กชายสุดปราชญ์ สุดทา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖๗ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๓๕

เด็กชายณัฐฐพนธ์ แสงเขียว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๓๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เผ่าผาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๓๗

เด็กชายเอกพล ภูมิลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๓๘

เด็กหญิงเมธาวี นันทพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๓๙

เด็กชายนพรุจ ทรัพย์เติม
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๔๐

เด็กชายเจษฎา คำอาษา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๔๑

เด็กชายธนพล มุทาวัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๔๒

เด็กชายปกรณ์ ผาสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๔๓

เด็กหญิงปุณญากร โคตรคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๔๔

เด็กชายพิชัย ไตรยสุทธิ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๔๕

เด็กหญิงชมภูนุช บุตรสา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๔๖

เด็กหญิงจีรพร สาราษฏร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดปาเจริญธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๔๗

เด็กหญิงศิรประภา แสงฟุง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดปาเจริญธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๔๘

เด็กชายศุภกร บัวศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดปาเจริญธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา แก้ววงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดปาเจริญธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๕๐

เด็กชายอภิชาติ จันทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดปาเจริญธรรม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๕๑

เด็กชายกำจรเดช พ่ออามาตย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๕๒

เด็กหญิงภัทชราภรณ์ เกษศิริ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๕๓

เด็กหญิงรจนา มะโนรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ พิลาวัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๕๕

เด็กชายวรพงศ์ วงศ์งาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๕๖

เด็กหญิงวิริยาภรณ์ มาสขาว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๕๗

เด็กหญิงศตพร ชาวนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๕๘

เด็กหญิงศันสนีย์ ห้วยจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๕๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เรืองเดช
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๖๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ห้วยจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๖๑

เด็กชายสิทธินนท์ วงศ์งาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๖๒

เด็กหญิงศศินา สมาลีย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๖๓

นายพงศธร สิงห์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๖๔

นางสาวอุทุมพร บุญเดช
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๖๕

นายชานินทร์ มะโนรัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๖๖

นางสาวจณิตตา วิบุญอัฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๖๗

นายอลงกรณ์ สายบัว
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๖๘

นางสาววาสนา ทุมมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๖๙

เด็กหญิงวนิดา คำสี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๗๐

เด็กหญิงกุสุมา ปนตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๗๑

เด็กหญิงจันจิรา เสโส

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๗๒

เด็กหญิงพลอยชมพู บุญผุย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๗๓

เด็กหญิงศิรินทรา สอนศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๗๔

เด็กหญิงสุนิสา ชินพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๗๕

เด็กหญิงอารียา พรมสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๗๖

เด็กชายกัมพล พรมลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๗๗

เด็กชายชาญณรงค์ ระวังชนม์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ใยพิมพ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๗๙

เด็กชายพงศธร มะโนรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๘๐

เด็กชายพีระมิตร วงษ์มงคล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๘๑

เด็กชายพีระศักดิ

์

ไชยโคตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๘๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ ใยรักษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๘๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ บัวพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๘๔

เด็กชายสิทธิโชค ช่วยจะโปะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๘๕

เด็กชายอนุชาติ ใยคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๘๖

เด็กชายสิทธิโชค โพธิส่วาง

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๘๗

เด็กหญิงภัสสราพร เขือนชัยวงศ์

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๘๘

เด็กหญิงฐิติยา สมไพร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๘๙

เด็กชายณัทชพัฒน์ มาพบ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๙๐

เด็กชายทักษดนย์ ชำรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๙๑

เด็กชายธนันธร ดวงชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๙๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชิณพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๙๓

เด็กชายประวิทย์ อรรคบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๙๔

เด็กหญิงปลืมกมล

้

วงศรีสังข์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา ชิณพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๙๖

เด็กหญิงวันวิสา สงผัด
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๙๗

เด็กหญิงศันสนีย์ ศรีลอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๙๘

เด็กหญิงศิรประภา ศรีลอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๓๙๙

เด็กหญิงศุภกานต์ แก้วขาว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๐๐

เด็กหญิงสุภาวิณี พรมดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๐๑

เด็กหญิงอภิญญา ศรีดำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๐๒

เด็กชายอัษฏาวุฒิ รัตโน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๐๓

เด็กชายอิสระภาพ สอนปญญา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๐๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สอนศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๐๕

เด็กหญิงกัลยา หอมอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๐๖

เด็กหญิงคณาพร เอียมโอด

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๐๗

เด็กหญิงฐิติวรดา ลุนลาดชิด
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ชาติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๐๙
เด็กหญิงตะหลับเพชร

เมืองจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๑๐

เด็กชายนันทวัฒน์ วิชายง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๑๑

เด็กชายประมินทร์ ทองทับ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๑๒

เด็กชายประวิทย์ ชิณพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรวังอวน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๑๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ สิทธิโท
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๑๕

เด็กหญิงมุฑิตา บุทธิจักร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๑๖

เด็กหญิงวรัญทิยา ชิณพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๑๗

เด็กหญิงวันใส ปาชา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๑๘

เด็กหญิงศรีวลัย โยธี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๑๙

เด็กชายสมชาย ชำนิกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๒๐

เด็กชายอัครเดช ลุนลาดชิด
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๒๑

เด็กชายเมธี ดวงชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๒๒

เด็กหญิงจารุวรรณ อุ้ยเลิศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๒๓

เด็กชายชลธี พรมดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๒๔

เด็กชายชัยยา พรมดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชิณพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๒๖

เด็กชายธวัชชัย ดวงชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๒๗

เด็กชายนพรัตน์ ด้วงนิล
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๒๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เมืองจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๒๙

เด็กชายภูริชการ การวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๓๐

เด็กชายภูวดล ลาคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๓๑

เด็กชายรุทธิชัย จารัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๓๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ หาดคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๓๓

เด็กหญิงสกุลทิพย์ นันทบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ จิตวอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๓๕

เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์ละคร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๓๖

เด็กหญิงอาทิติยา สุทธสนธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๓๗

เด็กชายเสกสันต์ สิทธิโท
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๓๘

เด็กหญิงไปรยา หอมอ่อน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๓๙

เด็กชายธวัชชัย มะเดือ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗๐ / ๕๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๔๐

เด็กหญิงมณทกานต์ ชิณพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๔๑

เด็กหญิงสาวินี เรียงหา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๔๒

เด็กชายจิระพงค์ วงค์พุฒ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๔๓

เด็กชายดอม โนนคำพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๔๔

เด็กชายธนากร ขันติวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๔๕

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ด้วงนิล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๔๖

เด็กหญิงกฤษฎาพร ใยอาจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๔๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

สุทธสนธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๔๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๔๙

เด็กชายชัชวาล สอนศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๕๐

เด็กชายชุติเทพ สรเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๕๑

เด็กหญิงณัฐวิภา เทียงวิเศษ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๕๒

เด็กชายธนภัทร พวงผกา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๕๓

เด็กชายนนทกร สุทธสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๕๔

เด็กหญิงปรียานุช มะเดือ

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๕๕

เด็กหญิงปาลิตา จันทรโท
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๕๖

เด็กหญิงรสิตา บันเทิงใจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๕๗

เด็กหญิงวิภาศิณี ธนูอาจ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๕๘

เด็กชายศุภณัฐ พรมเกษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๕๙

เด็กชายอนุชิต จันโท

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๖๐

เด็กชายอนุวัฒน์ สอนศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๖๑

เด็กชายอภิชาต ใยนนท์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๖๓

เด็กหญิงอลิษา แขมคำ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๖๔

เด็กชายอัครชัย ใยหงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๖๕

เด็กหญิงอัตติมา พลฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๖๖

เด็กชายเพชรนรินทร์ เกษศิริ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๖๗

เด็กหญิงกฤติยากร สืบเพ็ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๖๘

เด็กชายกฤษฏา ปดดาระภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๖๙

เด็กชายกิตติวัฒน์ เชือกล้า

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๗๐

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

บุญประสม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๗๑

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีรักษา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๗๒

เด็กหญิงจิณห์นิภา เมินดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๗๓

เด็กชายชยังกูร เพ็งพิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๗๔

เด็กชายชยากร เพ็งพิศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗๑ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ควรจาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๗๖

เด็กหญิงณัฐธิชา เดชผมรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๗๗

เด็กชายณัฐพัฒน์ ทองคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๗๘

เด็กชายถนัดพล พิศเพ็ง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๗๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีปญญา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๘๐

เด็กชายธะพร จุลแดง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๘๑

เด็กชายนวมินทร์ มูลสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๘๒

เด็กชายประวิทย์ ใยสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๘๓

เด็กหญิงปริญดา จันโท
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๘๔

เด็กหญิงพัชรพร เมืองจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๘๕

เด็กหญิงพัชริดา สิมเสมอ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๘๖

เด็กหญิงพิริสา บุญยอ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๘๗

เด็กหญิงมุฑิตา พงษ์ภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๘๘

เด็กหญิงรัชนีกร เนียมไทย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๘๙

เด็กหญิงวรรณภา ศรีธรรมศร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๙๐

เด็กหญิงวรัญา เย็นใจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๙๑

เด็กหญิงวริศรา บุญเฉลียว
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๙๒

เด็กหญิงวิภาภรณ์ หยอมแหยม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๙๓

เด็กหญิงศุลีพร สอนศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๙๔

เด็กหญิงสมิตา ทองคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๙๕

เด็กหญิงอินฑุอร อ่อนขาว
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๙๖

เด็กหญิงเขมมิกา วงค์เหมาะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๙๗

เด็กหญิงกาญจนา พึงมา

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๙๘

เด็กชายกิตติชัย พลฤทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๔๙๙

เด็กชายจิรายุ สุทธสนธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๐๐

เด็กหญิงชยุตรา นันธิโค
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๐๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ขจรโมทย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๐๒

เด็กหญิงฐานิสา พิมพ์วงศ์นอก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๐๓

เด็กชายณัฐชนนท์ อุดนัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๐๔

เด็กหญิงดวงกมล ชิมพินิจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๐๕

เด็กหญิงธิวดา ไพเราะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๐๖

เด็กชายธีรภัทร ผมพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๐๗

เด็กชายธีรภัทร์ ผมพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๐๘

เด็กชายธีระภัทร งามแสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๐๙

เด็กหญิงนัฐธิชา ทองคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๑๐

เด็กชายนาวี พรมตือ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๑๑

เด็กชายนิธิศ อ่อนขาว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๑๒

เด็กหญิงปารณีย์ มะเดือ

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๑๓

เด็กชายปยวัฒน์ เค้าแคน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๑๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ เกษรสมบัติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๑๕

เด็กหญิงพรรชณิดา จะยันรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๑๖

เด็กชายพิสิษฐกร สอนศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ถวิลผล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๑๘

เด็กหญิงมุจรินทร์ งามแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๑๙

เด็กชายวราวุฒิ สอนศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๒๐

เด็กชายวัฒนา ศรีมันตะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๒๑

เด็กชายวานิช ผมพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๒๒

เด็กชายสมพงษ์ ใยคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๒๓

เด็กหญิงสุภาวดี ทองบ่อ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๒๔

เด็กหญิงสุวลี ทองมี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๒๕

เด็กหญิงอนิตรา บึงไกร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๒๖

เด็กหญิงอภิชญา บุญทองเล็ก
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๒๗

เด็กชายอรรคพล หัสดรกิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๒๘

เด็กหญิงอาภาวัลย์ โพธิบุตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๒๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ดวงคำจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๓๐

เด็กชายโกศล พุกประทุม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๓๑

เด็กชายกนกพล พันธ์คำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๓๒

เด็กหญิงจันทิมา ศรศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๓๓

เด็กชายจิรเดช นามวิชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๓๔

เด็กชายมินทดา สายรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๓๕

เด็กหญิงฤดี ผมพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๓๖

เด็กชายทศพร ใจเย็น
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๓๗

เด็กชายธีรภัทร นามวิชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๓๘

เด็กหญิงนฤมล เศรษฐาไชย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๓๙

เด็กชายนิพล ผาจีบ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๔๐

เด็กหญิงรัชนีกร พรมภักดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๔๑

เด็กชายวีรพงษ์ แก้วเกษ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๔๒

เด็กชายเทพมงคล พะตะวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๔๓

เด็กชายจักรพงษ์ อุดมพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๔๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สายคำมาตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๔๕

เด็กหญิงนัทวัลย์ วงค์งาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๔๖

เด็กหญิงปนิดา โพธิพันธ์

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดหนองผือ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๔๗

เด็กหญิงกมลทิพยร์ สาคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๔๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อักษร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิทอง

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๕๐

เด็กหญิงนภาพร สายเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๕๑

เด็กชายศราวุธ วิรุณพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา เมืองหนองหว้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๕๓

เด็กชายอดุลศักดิ

์

มะนิธรรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๕๔

เด็กชายกนกพล ศรีบุญเรือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๕๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร ทุมศรีมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๕๖

เด็กชายกิตติชัย สมจิตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๕๗

เด็กหญิงขวัญเรือน เชือดี

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๕๘

เด็กหญิงจิรนันท์ บัวภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๕๙

เด็กชายจิรายุ การะเกษ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๖๐

เด็กชายทรัพย์ ศรีสังขาร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๖๑

เด็กหญิงทิพรดา สุวรรณคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๖๒

เด็กชายธเนศพล จันทร์หอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๖๓

เด็กหญิงพัชรฤดี นาห่อม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๖๔

เด็กชายวรพล โพธิทอง

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๖๕

เด็กชายสิทธิพร ตันศิริ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๖๖

เด็กชายสุพจน์ วงค์ละคร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๖๗

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วพิลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๖๘

เด็กชายเบนจามิน การ์ฟอร์ธ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๖๙

เด็กหญิงไอยาวี กิจทชล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๗๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาห่อม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๗๑

เด็กชายจิรภัทร นิยม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๗๒

เด็กหญิงชนาภา นาห่อม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๗๓

เด็กชายภูธิป ด้วงคำสี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๗๔

เด็กหญิงรัชดาวรรณ บุญเต็ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๗๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วิรุณพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๗๖

เด็กหญิงหฤทัย ธิวะโต
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ต้นพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๗๘

เด็กชายธารินทร์ ดาโรจน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๗๙

เด็กชายกฤษฎา งามแย้ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๘๐

เด็กหญิงบุษบา สายะภา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๘๑

เด็กชายพัศกร ยาวะระ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๘๒

เด็กชายภูชนะ บัวนิล
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๘๓

เด็กชายยุทธนา ยางงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๘๔

เด็กชายอดุชศักดิ

์

อนุพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๘๕

เด็กชายอัธกร บุตะโล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๘๖

เด็กชายดลธรรม จันหอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๘๗

เด็กหญิงศุภิสรา พลพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๘๘

เด็กชายอิศราวุธ จันทะฝาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๘๙

เด็กชายลมหวล คำตานิตย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๙๐

เด็กชายณัฐกรณ์ สุโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๙๑

เด็กชายธนากร โพธิงาม

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๙๒

เด็กชายปญญากร ศักดิเทวิน

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๙๓

เด็กชายพรหมพิริยะ พวงหิรัญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๙๔

เด็กชายพิทวัส สุโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๙๕

เด็กหญิงสุพรรณษา ปอมเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๙๖

เด็กหญิงสุภัศญา แสนจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๙๗

เด็กชายอานนท์ สุโพธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๙๘

เด็กหญิงไพลิน ยืนยาว
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๕๙๙

เด็กชายปวริศร สุโพธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๐๐

เด็กชายศุภกานต์ อาหาสิเม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๐๑

เด็กหญิงเมยาวดี สุโพธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๐๒

เด็กชายธนกิจ มานัด
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๐๓

เด็กชายพงศกร นุพพล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๐๔

เด็กชายวีรภาพ หินกอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๐๕

เด็กหญิงชลธิชา ขำเนตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๐๖

เด็กชายธีระภัทร อุดม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๐๗

เด็กชายภานุวัฒน์ นัยจิตร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๐๘

เด็กชายภูมินทร์ พิมพ์เสนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๐๙

เด็กชายยศวรรธ พลแสน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๑๐

เด็กหญิงศิริรักษ์ สีพันธ์บุญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๑๑

เด็กชายสุภกิณท์ เรือนปญจะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๑๒

เด็กชายณัฐวัตร์ บัวจูม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญเพชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๑๔

เด็กหญิงพิยดา ชะบา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๑๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองสุทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๑๖

เด็กชายคณิน กมล
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๑๗

เด็กชายคณุตม์ กมล
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๑๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กมล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๑๙

เด็กหญิงชฎาพร ทานิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๒๐

เด็กชายชนาธิป แสงแดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๒๑

เด็กชายนนทชัย อาจศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๒๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ พรรษา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๒๓

เด็กชายภัทรธร สุภาพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เครือแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๒๕

เด็กหญิงรำไพ วงศ์คำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๒๖

เด็กชายศิริวัฒน์ คำปลิว
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๒๗

เด็กหญิงศุลีพร สุโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๒๘

เด็กชายสุรพล เทพจันดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๒๙

เด็กชายอภิชาติ เทพจันดา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๓๐

เด็กชายเอกรัตน์ อักษร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๓๑

เด็กหญิงกนกกร รักษ์วงศา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ อุทก
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๓๓

เด็กหญิงญาดา คำคูณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๓๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองสุทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๓๕

เด็กชายประกาศิต สายรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๓๖

เด็กหญิงพิชชาพร จันสุพรม
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๓๗

เด็กหญิงมัณฑรีพร กุมะละ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๓๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา สุโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๓๙

เด็กชายวิทวัส คำภีระ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๔๐

เด็กหญิงสรวงสุดา นาห่อม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๔๑

เด็กชายสุทธิเกียรติ ตะเคียน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๔๒

เด็กหญิงสุมิลตรา แก้วกำพล
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๔๓

เด็กหญิงอนุสรา กุมรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๔๔

เด็กหญิงเสาวนีย์ คำภีระ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๔๕

เด็กหญิงจิตราภรณ์ กมล
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๔๖

เด็กชายจีรวัฒน์ น้อยทรง
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๔๗

เด็กหญิงจีราวรรณ อุ่นสำโรง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๔๘

เด็กชายชนนันท์ กัญญาศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๔๙

เด็กหญิงฐาปนิน เทพจันดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๕๐

เด็กชายนัฐวัฒน์ เขิบสูงเนิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๕๑

เด็กหญิงปราถนา กุดวงษ์แก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เทียมเลิศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๕๓

เด็กชายวชิรพงษ์ จันทองแท้

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๕๔

เด็กชายอนันต์ สุวรรณคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา ต้นทัพไทย
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๕๖

เด็กชายเกียรติชัย เสือทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๕๗

เด็กชายไชยยงค์ สุนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๕๘

นายณัฐพล เทพสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๕๙

นายธวัชชัย นากรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๖๐

นางสาวปยธิดา กมล
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๖๑

นายผดุงเกียรติ โพธิงาม

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๖๒

นางสาวพัททนันท์ กมล

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๖๓

นายพีระพล จำปาปา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๖๔

นายวงศธร คำเฉวก
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๖๕

นายวงศพัทธ์ คำเฉวก
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๖๖

นางสาวศิริวิมล ทองกลม
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๖๗

นายอัมรินทร์ ผิวจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๖๘

นายเจษฎา เพียงตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๖๙

นางสาวกีรชา วิริยะพากร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๗๐

นางสาวฐาณมาศ สิงห์โท
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๗๑

นายฐิติการ จันภักดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๗๒

นางสาวประภาวัลย์ กะมล
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๗๓

นายพพิศร์ เวียงเหล็ก
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๗๔

นางสาวภัทราพร ทองสุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๗๕

นางสาวยุภาพร รับมณีย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๗๖

นายรชต ปกการะสังข์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๗๗

นางสาวศิวพร กมล
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๗๘

นางสาวจุฑามาศ จันดาวัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๗๙

นางสาวนฤมล มาตมูลตรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๘๐

นางสาวมนัสชนก สิทธิจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๘๑

นายวชิระ ทองสุทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๘๒

นางสาววรรณพร งามดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๘๓

นางสาวศิริลักษณ์ ศาลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๘๔

นายอนุชา สังกะสี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๘๕

นางสาวอินธิรา โยธา
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๘๖

นางสาวเกษร กตะศิลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๘๗

นางสาวเวธนี คำคูณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๘๘

นายโชคชัย อ้วนศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๘๙

เด็กชายกฤษณะ คำแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๙๐

เด็กชายตะวัน จันทร์หอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๙๑

เด็กชายธนดล พฤทธิบุญญกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองสุทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๙๓

เด็กหญิงนันธิดา คะตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๙๔

เด็กหญิงปณิตา สอนวิชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๙๕

เด็กหญิงวรรณษา ธรรมวัตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๙๖

เด็กชายวิชชากร พรรษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๙๗

เด็กหญิงศราสินี สุภาพ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๖๙๙

เด็กชายศุภราช จันทร์รอด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๐๐

เด็กหญิงสุภาพร วิรุณพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๐๑

เด็กหญิงสุรภา ทองสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๐๒

เด็กชายอนุวัฒน์ วิรุณพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๐๓

เด็กชายอภิรักษ์ พาลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๐๔

เด็กหญิงเกตนภา แสงสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๐๕

เด็กชายเจษฎา ทองสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๐๖

เด็กชายจักริน คำอ้วน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๐๗

เด็กชายชาญชัย จิรพร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๐๘

เด็กชายทัศน์พล เสรฐบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๐๙

เด็กชายนัทภูมิ แก้วใสย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๑๐

เด็กหญิงพนิตนันท์ บุญตะนัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๑๑

เด็กหญิงพิราพร สนิท
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๑๒

เด็กหญิงกนกอร พรมประดิษฐ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๑๓

เด็กชายกฤษณะ บุญขวาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๑๔

เด็กชายคุณานันท์ ระหาร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๑๕

เด็กหญิงกัลยา ผิรังคะเปาระ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๑๖

เด็กชายกิตติภูมิ หมันคง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๑๗

เด็กชายจิตติพันธ์ สมานมิตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๑๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีลาชัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๑๙

เด็กหญิงจุฬารัก เหมาะสมาน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๒๐
เด็กหญิงธัชญ์พรลักษณ์

สมเพ็ชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา พรมจักร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๒๒

เด็กชายธนา บุญคุ้ม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๒๓

เด็กชายธาวิน อภัยสม
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันเทศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมนะรา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๒๖

เด็กหญิงธิราภรณ์ สมศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๒๗

เด็กชายธีรพัฒณ์ สมร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๒๘

เด็กหญิงจันทร์สุดา มายูร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๒๙

เด็กชายธีระพล วงนุริน
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๓๐

เด็กหญิงนิติตา ดวงสีดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๓๑

เด็กชายประกอบ ประสานวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๓๒

เด็กหญิงประภัสสร โสระชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๓๓

เด็กหญิงปาริชาติ สมสาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๓๔

เด็กหญิงปยาพร ขันธ์รัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๓๕

เด็กชายพัสสน คำชู
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๓๖

เด็กหญิงภาวนา จอมเกาะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๓๗

เด็กหญิงมชิตา ทนทาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๓๘

เด็กหญิงมณีวรรณ จันเพชร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๓๙

เด็กหญิงมนสอน ธรรมบรรเทิง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๔๐

เด็กหญิงยุภาวรรณ จันทร์สมุทร
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๔๑

เด็กหญิงราตรี ศรีงาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๔๒

เด็กชายวิทยา ใจบุญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๔๓

เด็กหญิงวิรญา ศรีลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๔๔

เด็กชายวิรัตน์ นบน้อม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๔๕

เด็กหญิงศศิธร สายทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๔๖

เด็กหญิงศิวนาถ อาจอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๔๗

เด็กชายสันต์ธิชัย สีสัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๔๘

เด็กหญิงสุภา ดีมาก
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๔๙

เด็กหญิงสุวรรณา โพธิศรี

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๕๐

เด็กชายอดิศร มีวงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๕๑

เด็กหญิงอลิชา บุตะราช
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๕๒

เด็กชายอาทิตย์ ทองเลิศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๕๓

เด็กหญิงอาภาวดี จารุนัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๕๔

เด็กหญิงอาริษา มังษะชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๕๕

เด็กชายเกียรติชัย สุนสาย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๕๖

เด็กชายเจษฎา สันธิ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๕๗

เด็กชายเทพอมร คุณสอน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๕๘

เด็กชายเทวราช พงษ์ชาติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๕๙

เด็กหญิงเบญจพร ผิวละออง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๖๐

เด็กหญิงแก้วกัลยา คลังชำนาญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๖๑

นางสาวลำพู ศรีลาชัย
๐๕/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๖๒

เด็กหญิงจันทิมา อินธิราช
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๖๓

เด็กชายชานน คำเหลือ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๖๔

เด็กชายณัฎพล แก้วมงคล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๖๖

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ทิพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ นันทบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๖๘

เด็กชายธีระยุทธ พรไชย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๖๙

เด็กชายนันทวัตร ปรือปรัก
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๗๐

เด็กหญิงบัณทิตา พันแก่น
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๗๑

เด็กชายปยังกูร มาลัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๗๒

เด็กหญิงพิลาลักษณ์ สมคณะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๗๓

เด็กหญิงวรรณธิดา พลแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๗๔

เด็กหญิงวิยะดา แก้วมงคล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๗๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกิดปน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๗๖

เด็กชายสยาม ก่อแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๗๗

เด็กชายกิตตินันท์ พุ่มเพ็ชร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๗๘

เด็กชายคมสันต์ แก้วจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๗๙

เด็กหญิงญานันท์ แสงนิล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๘๐

เด็กชายธนโชติ ชัยอุด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๘๑
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

สุภาพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๘๒

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

คำสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๘๓

เด็กชายภูขวัญ ภัยวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๘๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ วงษ์ปอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๘๕

เด็กชายศราวุฒิ สาระพงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๘๖

เด็กชายศิริชัย แก้วกันหา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๘๗

เด็กหญิงสาวิตรี พันแก่น
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๘๘

เด็กหญิงสุชาดา สงษ์เมือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๘๙

เด็กชายเทพพนม จันหอม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๙๐

เด็กหญิงชุติมา พาลี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๙๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ แหวนเพ็ชร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๙๒

เด็กหญิงสไบนาง สมคณะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๙๓

เด็กหญิงเดือนฉาย อินธิราช
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๙๔

เด็กชายคณาธิป ตะเคียนราม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๙๕

เด็กชายชนะชัย สินธบัณฑิต
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สีสัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๙๗

เด็กชายนฤพันธ์ แก้วคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๙๘

เด็กชายบุญชัย สายเสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๗๙๙

เด็กชายเกรียงไกร คุณสาร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๐๐

เด็กชายทักษิณ เจริญศิริ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๐๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ บุญยอม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๐๒

เด็กชายธีรพงษ์ พุ่มพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๐๓

เด็กชายธีระเทพ บัวขันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๐๔

เด็กหญิงนงเยาว์ นิจาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๐๕

เด็กหญิงนันทกานต์ ไพรบึง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๐๖

เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๐๗

เด็กหญิงสุธิตา พลแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๐๘

เด็กหญิงอธิญา เสนคราม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๐๙

เด็กหญิงเปรมฤดี นิจาย
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๑๐

เด็กหญิงจันธิดา อภัยวงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๑๑

เด็กหญิงรติมา แก้วนางรอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๑๒

เด็กหญิงอรุณี ปรางมาศ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๑๓

เด็กหญิงเพชรศรี พงศ์ประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๑๔

เด็กชายจิระฉัตร จิตสุภาพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๑๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ รัตนพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๑๖

เด็กชายตนุภัทร ธรรมพร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๑๗

เด็กชายทินวัฒน์ รัตนพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ คล้ายคลึง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๑๙

เด็กชายธนากรณ์ สายหมืนไวย

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๒๐

เด็กชายธรรมนูญ อินวันนา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๒๑

เด็กหญิงธารารัตน์ ดวงวัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๒๒

เด็กหญิงธิญาดา มองเพชร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๒๓

เด็กชายธีรพงษ์ ตังใจ

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๒๔

เด็กหญิงนิตยา แขมคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๒๕

เด็กหญิงปวีณา หอมจิตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๒๖

เด็กหญิงปยะมาศ สีสัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๒๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ปรือปรัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๒๘

เด็กหญิงพรรณภา รัตนพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๒๙

เด็กชายพรสวรรค์ จานเขือง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๓๐

เด็กหญิงพิชญาภา วงศ์ขันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๓๑

เด็กชายภานุพงศ์ กลอยยิง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๓๒

เด็กหญิงวโรธร ม่วงเรือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๓๓

เด็กหญิงศิริมาศ สายอุทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๓๔

เด็กชายสันติ อินวันนา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๓๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ล่าลับ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๓๖

เด็กหญิงอนัญญา วิริยวรา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๓๗

เด็กชายอรรถรส คงสม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๓๘

เด็กหญิงอัจฉริยา วงค์จิตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๓๙

เด็กหญิงอัตศราพร เงาศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๔๐

เด็กหญิงเจนจิรา นักพรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๔๑

เด็กหญิงเชอร์รีน

ฮุนเซนต์

อับดุลย์ลาซีสฮุนเซนต์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๔๒

เด็กชายกฤษฎา รัตพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๔๓

เด็กชายกิตติพันธ์ ลานตวน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๔๔

เด็กชายชยณัฐ พุ่มศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๔๕

เด็กหญิงณัฐวดี สุขพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๔๖

เด็กชายธนันดร ดวงวัง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๔๗

เด็กหญิงเปยมหทัย ปรือปรัก
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๔๘

นายณัฐพงษ์ ลานตวน
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๔๙

นายดนัยฤทธิ

์

ผุดผา
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๕๐

เด็กชายวิศรุจน์ รัตนพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๕๑

เด็กหญิงเมษาวดี โอชำรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๕๒

เด็กหญิงกชกร ศรีสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ปรือปรัก
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๕๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา โสภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๕๕

เด็กชายกันตวิชญ์ นันทะสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๕๖

เด็กหญิงกิตติมาพร ขุมเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๕๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ รัตนพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๕๘

เด็กชายสิริภัทร พวงจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๕๙

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์เทพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๖๐

เด็กหญิงสุภาภร คำพินิจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๖๑

เด็กชายอนิวัตติ

์

แก้วเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๖๒

เด็กหญิงอรวี ศรีสิงห์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๖๓

เด็กชายอัครเดช ศรีสิงห์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๖๔

เด็กหญิงเพชรลดา สีสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๖๕

เด็กชายเอกวิทย์ วงค์ขันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๖๖

เด็กหญิงการิน ธรรมพร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๖๗

เด็กชายกิจขจร สีทาสังข์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๖๘

เด็กชายจักรพันธ์ รสหอม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๖๙

เด็กหญิงจิราวรรณ์ ศรีสิงห์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๗๐

เด็กหญิงณัฐธิดา นามบุญเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๗๑

เด็กชายณัฐนันท์ แพงเนตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๗๒

เด็กชายณัฐภัทร ศรีสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๗๓

เด็กชายธนพนธ์ นะรินนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๗๕

เด็กชายธนากร จันพิมาร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๗๖

เด็กชายธนากร ภาวัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๗๗

เด็กชายธีรเจต ลานตวน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๗๘

เด็กหญิงวริศรา ศรีสิงห์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๗๙

เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีสิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๘๐

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีสิงห์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๘๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ดวงทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๘๒

เด็กชายอมรพัฒน์ สาทร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๘๓

เด็กหญิงอรนิภา กลินมาก

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๘๔

เด็กหญิงอรสา ทิพย์สมบัติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๘๕

เด็กหญิงกัญญาภัค รสหอม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๘๖

เด็กหญิงชลดา แสงสุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วังหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๘๘

เด็กชายณัฐศักดิ

์

รสหอม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๘๙

เด็กชายดนุพล ศรีสิงห์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๙๐

เด็กหญิงทิพวรรณ์ รัตนพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๙๑

เด็กชายธนัตถ์ ปรือปรัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๙๒

เด็กชายธนัน ปรือปรัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๙๓

เด็กชายธราเทพ วังเอก
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๙๔

เด็กชายบัณฑิต ศรีสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๙๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สินศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๙๖

เด็กหญิงปยนุช งามประจบ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๙๗

เด็กหญิงพรธิชา บุญเวช
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๙๘

เด็กหญิงพรธิวา นีระเม็ด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๘๙๙

เด็กหญิงพรนภัส ศรีสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๐๐

เด็กชายพีระพัฒน์ พิมพ์สิงห์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๐๑

เด็กชายภูวดล เทาศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๐๒

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสิงห์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๐๓

เด็กหญิงรัชนัน รัตนพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๐๔

เด็กหญิงลัดดาวัลน์ เทียมคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๐๕

เด็กชายวชรกรณ์ ศรีสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๐๖

เด็กหญิงวรนุช แก้วคูณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๐๗

เด็กหญิงวันนิสา คำพินิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๐๘

เด็กชายวิชัย อุรารืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๐๙

เด็กหญิงศศินา สว่างภพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๑๐

เด็กชายสราวุธ คำพินิจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๑๑

เด็กหญิงสุธิดา ศรีสิงห์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๑๒

เด็กหญิงอรญา รัตนพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๑๓

เด็กหญิงอริษา ภูคงนิล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๑๔

เด็กหญิงอังคณา เสนีโสด
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๑๕

เด็กหญิงอารยา พรหมบุตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๑๖

เด็กชายเดชา รัตนพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๑๗

เด็กชายกริชษณะ สุภาพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๑๘

เด็กชายกวินภพ ไชยมงคล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๑๙

เด็กชายคุณาธิป ในทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๒๐

เด็กหญิงณัฐธิญา ศรีสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๒๑

เด็กชายธนาเทพ นะรินนอก
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๒๒

เด็กชายธิรทัศน์ เตยหอม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๒๓

เด็กชายธีรภัทร จันใด
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๒๔

เด็กชายธีรวัฒน์ รัตพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๒๕

เด็กชายนนทพัทธ์ สมเพ็ชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๒๖

เด็กหญิงปณิตา ลานตวน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๒๗

เด็กชายภูมินทร์ ศรีสิงห์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๒๘

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

ประสิทธิสิน

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๒๙

เด็กหญิงวิวรรณรัตน์ รัตนพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๓๐

เด็กหญิงศิริกร ศรีสิงห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๓๑

เด็กหญิงศิริษร ลายทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๓๒

เด็กชายสมคิด วงศ์บุตตะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๓๓

เด็กชายสมยศ รัตนพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๓๔

เด็กหญิงสุกัล พิมพ์พัฒน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๓๕

เด็กหญิงสุนิษา เกตุแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๓๖

เด็กชายเจริญชัย สมสิงห์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๓๗

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ดวงทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๓๘

เด็กหญิงแววตา บุญชำนิ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๓๙

เด็กหญิงแสงสุรี ภู่ทับทิม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๔๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

รสหอม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๔๑

เด็กหญิงณัฐติยา ศรีสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๔๒

เด็กชายณัฐพล พลคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๔๓

เด็กหญิงธิดาพร จุลทัศน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๔๕

เด็กหญิงนำทิพย์ รัตพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๔๖

เด็กชายฤทธิชัย ใจมนต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๔๗

เด็กหญิงลักขณา นาคำลอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๔๘

เด็กหญิงวริญดา สีสิงห์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๔๙

เด็กชายสราวุฒิ ลานตวน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๕๐

เด็กหญิงอัญชลี เสนีโสด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๕๑

เด็กชายนวพล ศรีสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๕๒

เด็กหญิงอาทิตยา รัตนพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๕๓

เด็กชายเอราวัณ อุรารืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๕๔

เด็กชายกฤษฎา นาโส
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๕๕

เด็กหญิงจรรยพร ใจมนต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๕๖

เด็กหญิงจันทิมา ขันธ์รัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๕๗

เด็กหญิงลักณ์ขณา มีชัยโย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๕๘

เด็กหญิงวนิดา แก้วคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๕๙

เด็กหญิงวรัชยา ใจมนต์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๖๐

เด็กชายสิทธิพล อินทรีย์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๖๑

เด็กหญิงสิริยากร โสริวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา เหลือถนอม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๖๓

เด็กหญิงออรดา จันครา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๖๔

เด็กชายเจษฎา ขันธ์รัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๖๕

เด็กชายกฤษดา บุญมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สมหาว
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๖๗

เด็กชายธนากร พลแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๖๘

เด็กชายบุลวัชร จินดาชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๖๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บริกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๗๐

เด็กชายปรัชญา ศรีคงเพชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๗๑

เด็กชายภูวนาถ สีมาธรรมการย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๗๒

เด็กหญิงรัตนมณี สุขเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๗๓

เด็กชายรัตน์ภูมิ พิทักษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๗๔

เด็กชายวราวุฒิ บัวทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๗๕

เด็กหญิงวราศิณี แสนทวีสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๗๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ตะเคียนราม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๗๗

เด็กหญิงสุนิสา แตงริด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา กระบัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๗๙

เด็กชายอภิเดช เนินปญญา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๘๐

เด็กหญิงธิดาพร ธงชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๘๑

เด็กชายอดิศร ขันธ์รัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๘๒

เด็กหญิงณภัทร คุมรอบ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๘๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ชารีผาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๘๔

เด็กชายธนพัฒน์ รัตนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๘๕

เด็กชายธนากร อินทร์ดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๘๖

เด็กชายธีรนัย งิวราย

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๘๗

เด็กชายธีระพล แก้วสุวรรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๘๘

เด็กหญิงนำฝน ทองเนตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๘๙

เด็กหญิงปภานันท์ สุมมาตร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๙๐

เด็กชายประวิทย์ พรมประดิษฐ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๙๑

เด็กหญิงพัชรา จันทร์เต็ม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๙๒

เด็กหญิงพิชชาพร สาริกา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๙๓

เด็กชายรวิภาส จันทร์แสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๙๔

เด็กชายศรายุทธ คำอ้อ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๙๕

เด็กหญิงศศิธร เรืองฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๙๖

เด็กหญิงสุรัญญา ตุ้มทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ เขียวยิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๙๘

เด็กหญิงอรอุมา ผิวละออง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๖๙๙๙

เด็กหญิงฉัตรมณี อานุดง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๐๐

เด็กหญิงณัฐสุดา จงราช
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๐๑

เด็กชายภูวนาถ ภูสีนาค
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๐๒

เด็กชายมีนกร จงหาญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๐๓

เด็กหญิงยลธิดา พรมลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๐๔

เด็กชายวุฒิชัย บุญศักดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๐๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมประดิษฐ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๐๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ชืนรัมย์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๐๗

เด็กหญิงอุษาวดี จงหาญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๐๘

เด็กหญิงวาสนา นันทวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๐๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ เปเหล่าดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๑๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พลแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๑๑

เด็กชายคมสันต์ เทศธรรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๑๒

เด็กหญิงจอมขวัญ คงศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๑๓

เด็กชายจิรวิชย์ ธรรมพร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๑๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ธรรมพร
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๑๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ธรรมพร
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๑๖

เด็กหญิงณัฐภรณ์ พันธ์กำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แหวนวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๑๘

เด็กชายธนดล วันคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๑๙

เด็กชายธนพล ธรรมพร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๒๐

เด็กหญิงธนัชชา แอมโอด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๒๑

เด็กชายพงศกร ธรรมพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๒๒

เด็กหญิงพัชรพร ธรรมพร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๒๓

เด็กหญิงพิณทอง ทาทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๒๔

เด็กชายภูริพัฒน์ วันคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๒๕

เด็กหญิงสิราวรรณ พันธ์ไผ่
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๒๖

เด็กชายอติชัย ศรีสิงห์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๒๗
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์

รัตนพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๒๘

เด็กชายเอกภพ สายสมบัติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๒๙

เด็กหญิงฑิอัมพร หนาแน่น
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๓๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธรรมพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๓๑

เด็กชายณัฐวุฒน์ วันคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๓๒

เด็กหญิงดลหทัย ดวงวัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๓๓

เด็กชายทินกร บุญวิเศษ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๓๔

เด็กชายธนกฤต วันคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๓๕

เด็กชายธนกฤษ มีแย้มภักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๓๖

เด็กชายนนทพันธ์ พึงเกตุ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๓๗

เด็กหญิงนฤพร ธรรมพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๓๘

เด็กหญิงภัทรวดี ธรรมพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๓๙

เด็กชายภูสุวรรณ ธรรมพร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๔๐

เด็กชายวชิรวิชญ์ ธนธีรวงศ์สกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๔๑

เด็กชายวรพจน์ วันคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๔๒

เด็กชายศุภกฤต ศรีสวรรค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๔๓

เด็กหญิงสุตนันท์ วันคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๔๔

เด็กหญิงสุธิตา มากวิไล
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๔๕

เด็กหญิงสุพิชชา ธรรมพร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๔๖

เด็กชายโชติวัฒน์ จันเต
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๔๗

เด็กชายคงคา ธรรมพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๔๘

เด็กชายณัฐพล ธรรมพร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๔๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ธรรมพร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๕๐

เด็กหญิงภัทรารักษ์ ธรรมพร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๕๑

เด็กชายสุริยา ธรรมพร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทธิสุทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์ชาติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๕๔

เด็กชายกรวิชญ์ มะโนชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๕๕

เด็กชายกิตติพันธ์ บุญเยียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๕๖

เด็กหญิงกิติญาดา ศรีสิงห์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๕๗

เด็กหญิงธิติรัตน์ โคนาบาล
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๕๘

เด็กหญิงนัฐธิดา พานา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๕๙

เด็กชายนัตพงษ์ มะโนชาติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๖๐

เด็กหญิงนิราภร ศิลาทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๖๑

เด็กชายนุพร พิมศร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๖๒

เด็กหญิงพิณณิภาร์ สาทร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๖๓

เด็กชายพีรภัทร ศรีงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๖๔

เด็กหญิงมานิตา ผิวขาว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๖๕

เด็กหญิงรัตนากร รจนานุรักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๖๖

เด็กหญิงวรัญญา นามวิลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๖๗

เด็กหญิงเจสซีก้า

่

ศุภการ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ คชแพทย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๖๙

เด็กหญิงชลธิชา พลแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๗๐

เด็กชายชวลิต บุญออน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๗๑

เด็กชายธนากร สีนอคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๗๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

พรหมงาม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๗๓

เด็กหญิงนุชรินทร์ บุญจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๗๔

เด็กหญิงปราณี พลแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๗๕

เด็กชายปรีชา วงค์ทองนิล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๗๖

เด็กชายมนต์ฌณะชัย บุญขันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๗๗

เด็กหญิงรติรัตน์ บุญเจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๗๘

เด็กชายวรเมธ นัตรศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๗๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ช่างแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๘๐

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ยอดโพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๘๑

เด็กหญิงกรภัทร์ พรหมบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๘๒

เด็กหญิงกฤติญากร คชแพทย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดตาสาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๘๔

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญก้อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๘๕

เด็กหญิงพุฒิพร พลแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๘๖

เด็กหญิงสาลิณี ศรีบุญเรือ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๘๗

เด็กหญิงสุนิษา อุดร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๘๘

เด็กชายอนุพงศ์ ขันทะวัช
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๘๙

เด็กชายเดชฤทธิ

์

นามวิลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๙๐

เด็กหญิงกรกันยา ยินสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตะเคียน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๙๒

เด็กหญิงกัณฐิกา สีโวหะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๙๓

เด็กชายกัมชัย วันคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๙๔

เด็กหญิงกิตติยากร สุริด
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๙๕

เด็กชายจรัสแสง บุญขาว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๙๖

เด็กชายจักริน ศรีนาค
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๙๗

เด็กหญิงจิราวดี วันคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๙๘

เด็กชายณัชพล ศรีลาชัย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๐๙๙

เด็กหญิงธมลวรรณ บุตะเคียน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๐๐

เด็กชายนครินทร์ ตะเคียนราม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๐๑

เด็กหญิงนิตยา บุตะเคียน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๐๒

เด็กหญิงปนัดดา บุตะเคียน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๐๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุตะเคียน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๐๔

เด็กหญิงพัชานันท์ คำอ้าย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๐๕

เด็กชายพัฒนาพร พลแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๐๖

เด็กชายพิสิษฐ์ เตชะ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๐๗

เด็กชายภัทรดนัย ทองแพรว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๐๘

เด็กชายภูริ บุญศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๐๙

เด็กหญิงรสา สร้อยคำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๑๐

เด็กชายวรพล วงษ์ขันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๑๑

เด็กหญิงวรัตยา ปรือปรัง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๑๒

เด็กชายวรินทร นามวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๑๓

เด็กชายวันชัย พลแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๑๔

เด็กชายวัลลภ แก้วคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๑๕

เด็กหญิงวิริยา บุตะเคียน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๑๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ลีลาชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๑๗

เด็กหญิงศรุตา ชาญเชียว

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๑๘

เด็กชายศักดิพล

์

บุตะเคียน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๑๙

เด็กหญิงศิรดา แพงมาก
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๒๐

เด็กชายศุภราช พลภักดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๒๑

เด็กชายสนธยา ศรีลาชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๒๒

เด็กหญิงสรวรรณ ทองแพรว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๒๓

เด็กหญิงสิราวรรณ บุตะเคียน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๒๔

เด็กหญิงสิริยากรณ์ วันคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๒๕

เด็กหญิงสุชานาถ รัตนพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๒๖

เด็กหญิงสุภัสสร บุญขาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๒๗

เด็กชายสุรชัย เสมอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๒๘

เด็กชายสุรพล ศรีลาชัย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๒๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสมอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๓๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีกระหวัน
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๓๑

เด็กชายอดิลักษณ์ ตะเคียนราม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มันทลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๓๓

เด็กหญิงอลิสา คำสุมาลี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๓๔

เด็กชายอัครพล อาณาเขต
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๓๕

เด็กหญิงอุมาภรณ์ บุตรโคตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๓๖

เด็กหญิงเกตสิรี เสกซอ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๓๗

เด็กหญิงเขมิกา ตะเคียนเกลียง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๓๘

เด็กชายเพชรไพฑูรย์ บุญมาเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๓๙

เด็กชายเมธาวัฒน์ บุตะเคียน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๔๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ตะเคียนเกลียง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๔๑

เด็กหญิงจิรภัทร บุตะเคียน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๔๒

เด็กชายจิรภัทร อุปะโก
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๔๓

เด็กหญิงชลธิชา พลแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๔๔

เด็กหญิงชลธิชา ยลา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๔๕

เด็กชายฐิติวุฒน์ สายนาค
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๔๖

เด็กชายณัฐกิตต์ ศรีสวย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๔๗

เด็กหญิงณัฐฐา ตะเคียนเกลียง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๔๘

เด็กหญิงณัฐธิตา แพงตา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๔๙

เด็กชายณัฐพล แก้วคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๕๐

เด็กชายธนกร ตะเคียนเกลียง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๕๑

เด็กชายธนภัทร ตรงกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ รสหอม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๕๓

เด็กชายนนทพัทธ์ ตะเคียนเกลียง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๕๔

เด็กหญิงนัชชา รักษ์บึง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๕๕

เด็กชายบุตรฒิกร พรรณ์แดง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๕๖

เด็กชายวันดี บุตะเคียน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๕๗

เด็กชายศักดินนท์ ทองอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๕๘

เด็กหญิงสายพิณ วงษาญาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๕๙

เด็กหญิงเย็นฤดี บุญจูง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ บุตะเคียน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๖๑

เด็กชายกรกฤษ ธรรมพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๖๒

เด็กหญิงกัลยา พงละคร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๖๓

เด็กชายจีรวัฒน์ บุตะเคียน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๖๔

เด็กหญิงฐิติมา บุตรเครือ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๖๕

เด็กชายณัฐวุติ บุญขาว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๖๖

เด็กชายดนุเทพ แท่นเพ็ง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๖๗

เด็กชายทินกร ตะเคียนเกลียง

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ ใจแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๖๙

เด็กชายธรรมสรณ์ บุตะเคียน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๗๐

เด็กชายธานินทร์ เพ็ญญะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตะเคียนเกลียง

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๗๒

เด็กชายนพรัตน์ ศรีดาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๗๓

เด็กชายนรากร ตะเคียนเกลียง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๗๔

เด็กหญิงนริสา เตชะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙๑ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๗๕

เด็กชายนวนคร พงษ์ชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๗๖

เด็กหญิงนันท์ณภัส ห่วงไธสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๗๗

เด็กหญิงบุญธิดา ธรรมพร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๗๘

เด็กชายบูรพา บุตะเคียน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๗๙

เด็กชายประสิทธิ

์

บุตะเคียน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๘๐

เด็กชายประเวศ บุตะเคียน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๘๑

เด็กชายปรัชญา ยอดโพธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๘๒

เด็กหญิงปุณณิศา แก้วสุด
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๘๓

เด็กหญิงพัชราภา แก้วศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๘๔

เด็กชายพิทักษ์ คำขาว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๘๕

เด็กชายพิสิษฐ์ รัตนพันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๘๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ตะเคียนราม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๘๗

เด็กหญิงมานิตา ปรือปรัก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๘๘

เด็กหญิงมินตรา พันลึก
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๘๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา บุตะเคียน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๙๐

เด็กหญิงรุ่งนภา บุตะเคียน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๙๑

เด็กชายวิโรจน์ ดวงประโคน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๙๒

เด็กหญิงวีรดา รัตนพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๙๓

เด็กชายศรันย์ กุลวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล ตะเคียนราม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยภา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา นครเขต
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๙๗

เด็กหญิงอทิตยา บุตะเคียน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๙๘

เด็กชายอนุชา กระโพธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๑๙๙

เด็กชายอนุพงศ์ บุติมาลย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๐๐

เด็กชายอภิชาติ ตะเคียนเกลียง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๐๑

เด็กหญิงอรทัย เกษม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๐๒

เด็กหญิงอรยา ปรือปรัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๐๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ โสนทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๐๔

เด็กชายอิฎฐารมณ์ พลภักดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๐๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีลาชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๐๖

เด็กหญิงเครือวัลย์ รสหอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๐๗

เด็กชายเดชดนัย ไพละมูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๐๘

เด็กหญิงเพชรลัดดา ตะเคียนเกลียง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๐๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ โลนุช
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙๒ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๑๐

เด็กหญิงอัญชนา บุญขาว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๑๑

เด็กชายบดินทร์ชัย อาณาเขต
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๑๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีลาชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๑๓

เด็กหญิงกันยากร กระสังข์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๑๔

เด็กหญิงชญานันทร์ พลรักษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๑๕

เด็กหญิงทิพย์ธารา ศรีสิงห์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๑๖

เด็กหญิงนันทญา บุตะเคียน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๑๗

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ขันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๑๘

เด็กหญิงปภัสรา เจียมพลับ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๑๙

เด็กหญิงภูสุดา บังคม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๒๐

เด็กหญิงระพีพัฒน์ มินขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๒๑

เด็กหญิงวิสา กองรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๒๒

เด็กหญิงสันตนา โพธิมงคล

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๒๓

เด็กหญิงอัจจิมา เสดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๒๔

เด็กชายจรัสรวี ศรีลาชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๒๕

เด็กหญิงบังอร บุญอินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๒๖

เด็กชายปุณทิวัฒน์ กระสังข์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๒๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มินขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๒๘

นายลี เมยดง
๑๐/๐๘/๒๕๐๕

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๒๙

นายจำเนียร หงษ์ทอง ๘/๑๐/๒๕๑๐ วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๓๐

นายพินิพล ผิวงาม
๑๐/๑๐/๒๕๑๐

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๓๑

นายสุรสิทธิ

์

สืบสังข์
๑๗/๐๗/๒๕๑๒

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๓๒

นายเทอดศักดิ

์

อุ่นใจ
๓๑/๐๕/๒๕๑๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๓๓

นายบุญโจม วงษ์สุภา
๐๗/๐๑/๒๕๑๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๓๔

นายไพรงาม มณีกรรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๑๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๓๕

นายนิเวช ฉัตรสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๒๒

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๓๖

นายศรีศักดิ

์

สิวานิช
๒๒/๐๗/๒๕๒๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๓๗

นายวิเชียร ชันษา

๑๓/๑๑/๒๕๒๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๓๘

นายสนิท มนตรีวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๒๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๓๙

นายวรเชษฐ์ สารนอก

๑๔/๑๒/๒๕๒๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๔๐

นายวรายุทธ์ สุรสิงห์
๑๖/๐๕/๒๕๒๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๔๑

นายบุญเต็ม บุตรศรีพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๒๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๔๒

นายพระยุพ เส้นสุข
๒๗/๐๒/๒๕๒๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๔๓

นายโสภณ เสน่หา
๐๔/๐๒/๒๕๒๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๔๔

นายเสกสรร มวลสุข
๑๙/๐๕/๒๕๒๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙๓ / ๕๙๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๔๕

นายพนม พรมโสภา
๑๐/๑๐/๒๕๒๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๔๖

นายทองพูล ผิวบาง

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๔๗

นายเอกชัย กอแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๓๐

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๔๘

นายจันทยา อุปสุข
๑๖/๑๐/๒๕๒๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๔๙

นายพรทวี ไชยขันตรี
๒๔/๐๘/๒๕๒๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๕๐

นายกฤษดา พุทธจักร
๑๑/๐๓/๒๕๒๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๕๑

นายอดิศักดิ

์

เสนาะ
๑๕/๐๓/๒๕๒๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๕๒

นายวัชระ วิทจิตร
๑๓/๑๐/๒๕๒๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๕๓

นายมนัส สุพงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๓๐

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๕๔

นายณรินทร์ คูณเลสา
๒๖/๑๐/๒๕๓๐

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๕๕

นายณรงค์ กาญจนะชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๓๐

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๕๖

นายกฤษดนัย ดวงแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๓๑

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๕๗

นายเจษฎา กอบคำ
๐๗/๑๒/๒๕๓๒

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๕๘

นายสุรศักดิ

์

มาเรือน
๒๗/๐๗/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๕๙

นายขจรศักดิ

์

อินศิลา
๒๘/๐๕/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๖๐

นายเสรี จามะรีย์

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๖๑

นายมงคลชัย สีเนียม
๒๐/๑๒/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๖๒

นายจิรพันธ์ จันทะสุ
๒๓/๐๒/๒๕๓๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๖๓

นายสิทธิชัย สายจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๓๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๖๔

นายธวัชชัย ตาชัง

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๖๕

นายธารีรัตน์ สมชัยยา
๑๖/๐๒/๒๕๓๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๖๖

นายสุพัฒน์ สีคำ
๒๓/๐๓/๒๕๓๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๖๗

นายต้นตระการ หารินไสล
๐๘/๐๔/๒๕๓๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๖๘

นายยุทธนา อุ่นแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๓๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๖๙

นายณรงค์ฤทธิ

์

ครองเมือง
๒๐/๐๔/๒๕๓๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๗๐

นายนำโชค ผ่องราษี
๑๕/๐๓/๒๕๓๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๗๑

นายพงศกร ชัยสอน
๒๗/๑๐/๒๕๓๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๗๒

นายจักรกฤช เพชรรัตน์
๒๕/๙/๒๕๓๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๗๓

นางสาวสมหวัง กำเกลียง

้

๑๗/๐๓/๒๕๐๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๗๔

นางสาวนิภาพรณ์ กังวาลย์
๑๕/๐๘/๒๕๑๒

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๗๕

นางประภา โลนุช
๐๓/๐๔/๒๕๑๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๗๖

นางสาวเตือนใจ แก้วเสนา
๐๒/๐๔/๒๕๑๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๗๗

นางสาวสำราญ จารุนัย
๐๖/๐๖/๒๕๑๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๗๘

นางสาวกาหลง แสงใส
๒๒/๐๗/๒๕๑๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๗๙

นางสาววรนิตรา นนทวงค์
๐๗/๐๒/๒๕๑๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๘๐

นางสาววิบูลย์ พลพวก
๒๘/๐๒/๒๕๒๒

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๘๑

นางสาวกฤติยาภรณ์ สาระวัน
๒๘/๐๑/๒๕๒๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๘๒

นางสาวธราพร สร้อยเพชร
๑๔/๐๓/๒๕๒๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๘๓

นางสาวรัตติยา ทองยืน
๐๙/๑๐/๒๕๒๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๘๔

นางสาวจุฑามาศ สีบัวลา
๑๔/๑๐/๒๕๒๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๘๕

นางสาวเจริญศรี รัตตะพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๓๐

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๘๖

นางสาวธัญญารัตน์ จันทง
๒๘/๑๑/๒๕๓๐

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๘๗

นางสาวนำฝน ขบวนกล้า
๐๗/๑๑/๒๕๓๑

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๘๘

นางสาวจริยาพร หลักทอง
๑๗/๐๓/๒๕๓๒

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๘๙

นางสาวเสาวคนธ์ อ่อนคำบง

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๙๐

นางสาวเพ็ญนภา ทองขาว

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๙๑

นางสาวกัลยาณี บุญเหลือง
๒๖/๐๔/๒๕๓๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๙๒

นางสาวกีฬาวัลย์ บุญภา
๐๘/๑๒/๒๕๓๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๙๓

นางสาวชลธิชา อาจปกษา
๒๖/๐๖/๒๕๓๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๙๔

เด็กหญิงกชกร จำปาเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๙๕

เด็กหญิงกรกนก จำปาเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๙๖

เด็กหญิงฐิติมา โตมร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๙๗

เด็กหญิงดลญา ทองลอย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ คำเสน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๒๙๙

เด็กชายธนะวัฒน์ ครรไลลักษณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๐๐

เด็กหญิงนวนันท์ ทรัพย์กอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๐๑

เด็กชายยงยุทธ บุตรทะนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๐๒

เด็กชายสมเจตน์ ร่มโพธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๐๓

เด็กหญิงสุทธิดา แอนโก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๐๔

เด็กชายจตุรานนท์ อำพิพัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๐๕

เด็กชายธนพล บรรดาศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๐๖

เด็กชายนิรวิทธ์ บรมสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๐๗

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จันทร์มณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๐๘

เด็กชายอุดมพล คงคา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๐๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ หนองหว้า
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๑๐

เด็กหญิงธิดาวรรณ จำปาเรือง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๑๑

เด็กชายนัฐพงษ์ ฤทธิทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๑๒

เด็กหญิงปยธิดา ทองลอย
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๑๓

เด็กชายภัทรพล ขันเงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๑๔

เด็กหญิงวาสนา เหล็งศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๑๕

เด็กหญิงวิภาพร สุธรรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๑๖

เด็กชายศักดา โภคา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๑๗

เด็กชายศราวุธ ศิริบูรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๑๘

เด็กหญิงสุพรรษา วรเกศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๑๙

นางวิจิตรา วันเลิศ
๒๗/๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๒๐

เด็กหญิงกนกพิชญ์ วงศ์ประเทศ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๒๑

เด็กชายกิตติชัย สายกระสุน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๒๒

เด็กหญิงจารุพิชญา ยะวะระ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๒๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ จันทร์ตัง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๒๔

เด็กชายธนกฤต วิลัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๒๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๒๖

เด็กชายรักษ์ชัย คมใสย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๒๗

เด็กหญิงวิชญาพร กาละเมฆ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๒๘

เด็กหญิงวิภาณี วงละคร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๒๙

เด็กหญิงศรัญา วรรณา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๓๐

เด็กชายศิระศักดิ

์

พันธากูล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๓๑

เด็กชายสถาพร พุฒซ้อน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๓๒

เด็กหญิงสิริยากร พรหมวันดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๓๓

เด็กหญิงสุพิชชาย์ โมทะจิตต์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๓๔

เด็กหญิงอรปรีญา แก้ววงษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๓๕

เด็กหญิงขวัญแก้ว คันศร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ สาอุด
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๓๗

เด็กหญิงชรินธรณ์ ไชยมาตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๓๘

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ โพธิขาว

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๓๙

เด็กชายฐาปกรณ์ วันตะโคตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๔๐

เด็กชายณรงค์ชัย สวนหมาก
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๔๑

เด็กชายณรงค์พล สวนหมาก
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ราชบุบผา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ฝงนิล
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๔๔

เด็กหญิงทิชา ทวีศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๔๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ เขตสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๔๖

เด็กหญิงพรพิรุณ ขันตี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๔๗

เด็กชายสุรกร โกราศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๔๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุธารส
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๔๙

เด็กหญิงแพรวพราว บุญจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๕๐

เด็กชายโชคทวี สาลีนนท์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๕๑

เด็กหญิงกัลยกร คำคูณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๕๒

เด็กหญิงชลธิชา สังจอม
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๕๓

เด็กชายนรวิชญ์ ภูธรทง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๕๔

เด็กหญิงนวพร พรมสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๕๕

เด็กหญิงนำทิพย์ กาลเมฆ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๕๖

เด็กชายบุรพัฒน์ มันหมาย

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๕๗

เด็กชายภาคีนัย วันตะโคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๕๘

เด็กหญิงมุกดา หอมหวล
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๕๙

เด็กหญิงวิภา พรมนำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงหันต์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๖๑

เด็กชายสุทัศนากร สถาพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๖๒

นางสาวกมลพร มิงสอน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๐
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๖๓

นางสาวกัญญามาศ หงษ์ศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๖๔

นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษหมืน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๖๕

นางสาวนำฝน ผงเสน่ห์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๖๖

นางสาวปรียานุช แสงสกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๖๗

นายภควัตณ์ สมดอกแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๖๘

นางสาวรัชนีกร บุญสอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๖๙

นายรุจนเรศ ไชยตะมาตย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๗๐

นางสาวรุ่งทิวา พรมแดน
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๗๑

นางสาวลออรัตน์ ศรีสังข์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๗๒

นางสาวอรนี สัมนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๗๓

นางสาวเพชรรัตน์ พิลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๗๔

นายถาวร ยอดพงษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๗๕

นายสิริโชค สิงห์วงษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ โทลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๗๗

เด็กชายกฤตษนัย สิมณี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๗๘

เด็กชายกฤษดา บัวงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๗๙

เด็กหญิงกัญญณัฐ ภาโนชิต

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๘๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ์ คำชู
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๘๑

เด็กหญิงกัลยา ธนะศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๘๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา พิมพ์โต่ง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๘๓

เด็กชายกิตติพงษ์ สุรวิทย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๘๔

เด็กชายกิตติพร ประสานพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๘๕

เด็กชายกิตติพันธุ์ บุญเสนอ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๘๖

เด็กหญิงกิตติยาพร แสวงทรัพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๘๗

เด็กชายจักรพงษ์ อังครุฑ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๘๘

เด็กหญิงจารุวรรณ พงษ์อ่อน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๘๙

เด็กหญิงจิรวรรณ์ ศรีหาบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๙๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ น้อยสาลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๙๑

เด็กหญิงฉัตรฤดี สามสี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๙๒

เด็กหญิงชญานี พิมพ์สา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๙๓

เด็กหญิงชฎาธาร วชิรเวช

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๙๔

เด็กชายชนะชัย คณะรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๙๕

เด็กชายชนายุทธ สิมาขันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๙๖

เด็กหญิงชนิดา รักษาวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๙๗

เด็กชายชินธร สมวิเศษ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๙๘

เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงค์ชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๓๙๙

เด็กชายฐิรวัฒน์ สินสมุทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๐๐

เด็กชายณภัทร คำชมภู
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๐๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ทาวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๐๒

เด็กชายณัฐพงศ์ พร้อมพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๐๓

เด็กหญิงทักษพร ศรีปตเนตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๐๔

เด็กหญิงทาริกา ทิพมาตย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๐๕

เด็กชายทีฆทัศน์ โคตะสา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๐๖

เด็กชายธงชัย ชิณวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๐๗

เด็กหญิงธดาภรณ์ สมสอน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๐๘

เด็กชายธนปาน วงษ์แก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๐๙

เด็กหญิงธนพร สอนโคตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๑๐

เด็กหญิงธนพร สิมณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๑๑

เด็กหญิงธนาวดี นักคำพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๑๒

เด็กหญิงธีรดา สุวรรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๑๓

เด็กชายนนทกานต์ อัมพร
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๑๔

เด็กชายนัฎฐกรษ์ ศรีโคตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๑๕

เด็กหญิงนันฑิกา แซ่เตีย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๑๖

เด็กหญิงบุญฑริก ศรทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๑๗

เด็กชายบุญเลิศ นารี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๑๘

เด็กหญิงปนัดดา บรรลือเผ่าพงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๑๙

เด็กหญิงปนัดดา บุคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๒๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ พืนผา

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๒๑

เด็กหญิงปยวรรณ พงษ์สุวรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๒๒

เด็กชายปยวัฒน์ บัวจูม
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๒๓

เด็กหญิงพรพิมล ศักดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๒๔

เด็กชายพสิษฐ์ ฮงทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๒๕

เด็กชายพัชรพล สมปาน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๒๖

เด็กหญิงพัชราวดี วงศ์เจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๒๗

เด็กหญิงพัชริดา วงค์พุฒ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๒๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ มังษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๒๙

เด็กหญิงพิชชาภา ทองทวี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๓๐

เด็กหญิงพิมพ์พร อัมภรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๓๑

เด็กชายภาณุพงศ์ มิงเจริญ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๓๒

เด็กหญิงมุธิตา สวัสดีมูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา สิงห์ซอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๓๔

เด็กหญิงลลิตา เชาวนพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๓๕

เด็กชายวรชัย คงชูศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๓๖

เด็กหญิงวรรณกาล ผลประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๓๗

เด็กหญิงวัชรีพร บาสี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๓๘

เด็กหญิงวิยาดา ตะนะสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๓๙

เด็กหญิงวิระกานต์ ภักดียุทธ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๔๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คชแพทย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๔๑

เด็กชายวีรยุทธ หอมชืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๔๒

เด็กชายวีระชัย แก้ววงษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๔๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ หินอ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๔๔

เด็กชายศรายุทธ ภูมรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๔๕

เด็กหญิงศาริณี สอใบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๔๖

เด็กชายศิวกร กุลธิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๔๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

เกษแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๔๘

เด็กหญิงสวรส คงพุท
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๔๙

เด็กชายสุธี บุญสงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๕๐

เด็กหญิงสุพิชชา อ่อนเกษ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๕๑

เด็กหญิงสุภัสสรา สำราญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๕๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หนักแน่น
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๕๓

เด็กหญิงอชิรญา สารีพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๕๔

เด็กชายอนุชา สายพินิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙๙ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๕๕

เด็กชายอนุรักษ์ ทองใคร้
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๕๖

เด็กชายอภิชาติ แก้วรักษา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๕๗

เด็กชายอมรชัย ทองพาทำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๕๘

เด็กหญิงอรณี ไตรรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๕๙

เด็กชายอาคเณย์ บุรีรัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๖๐

เด็กชายอานุภาพ บุญศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๖๑

เด็กชายอินทรสิทธิ

์

แก้วพวง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๖๒

เด็กหญิงอินทิรา ตะนะสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๖๓

เด็กชายอุกฤษ อัมภรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๖๔

เด็กชายเจษฎา วงษ์ใหญ่
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๖๕

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ดอกโศก
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๖๖

เด็กชายเด่นชัย สินสว่าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๖๗

เด็กชายเบญจพล โค้วไพโรจน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๖๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพธิกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๖๙

เด็กหญิงแก้วมณี ศรีสงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๗๐

เด็กหญิงแพรพลอย ปองเศร้า
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๗๑

เด็กชายโชคชัย พลศักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๗๒

เด็กหญิงโศภิต หงษ์ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๗๓

เด็กชายไกรฤทธิ

์

สุภเกษ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๗๔

เด็กหญิงกรกนก สายลุน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๗๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ผาปรางค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๗๖

เด็กชายกฤษณุพงษ์ พงษ์มณี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๗๗
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์

ทองมาก
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๗๘

เด็กชายกฤษเพชร สายที
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงค์ทะนันใจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๘๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์ซอม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๘๑

เด็กหญิงกัณฐมณี ประเสริฐศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๘๒

เด็กหญิงกาญจณา ทาริน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๘๓

เด็กหญิงกาญจนา สายเพ็ชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๘๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา วงค์ทะนันใจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๘๕

เด็กหญิงกีรติกานต์ สามสี
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๘๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

ชราศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๘๗

เด็กชายจิรายุ คานเขต
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๘๘

เด็กหญิงจีรนันท์ เสาะรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๘๙

เด็กหญิงชลดา พืนผา

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐๐ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๙๐

เด็กชายชาคลีย์ คำแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๙๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิตติโชค
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๙๒

เด็กชายฐปกรณ์ สมศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๙๓

เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ ธรรมวิเศษ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๙๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๙๕

เด็กชายณัฐพงศ์ พันธ์ขาว
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๙๖
เด็กหญิงดวงธนาทิพย์

ผาสมวงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๙๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

คึขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๙๘

เด็กชายทิวากรณ์ สีหาบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๔๙๙

เด็กชายธนวิชญ์ พันธ์วิไล
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๐๐

เด็กชายธัชกร ยอดอินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๐๑

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จันทร์ถา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๐๒

เด็กหญิงธัญญาพร ดวงจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๐๓
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

สว่างพัฒนกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๐๔

เด็กชายธิติศักดิ

์

วิลาวัลย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๐๕

เด็กชายธีระพงค์ ปมา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๐๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุขแสวง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๐๗

เด็กชายนพรัตน์ มันยืน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๐๘

เด็กหญิงนพวรรณ ปญญาเสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๐๙

เด็กชายนราวิชญ์ จันทา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๑๐

เด็กหญิงนริศรา เทียงแน่

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๑๑

เด็กชายนวพล บุญปญญา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๑๒

เด็กหญิงนันทิดา ศรีพรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๑๓

เด็กชายปฏิญญา จำปาสา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๑๔

เด็กชายปฏิวัติ ศรีหาบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๑๕

เด็กหญิงปนัทดา บุญแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๑๖

เด็กหญิงปภาดา สีหาบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๑๗

เด็กหญิงประกายดาว อินธิเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๑๘

เด็กหญิงปรางทิพย์ โสดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๑๙

เด็กชายปณณรุจน์ วุฒิวิทยาสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๒๐

เด็กหญิงปาริฉัตต์ โพธิศรี

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๒๑

เด็กหญิงปยะพัชร์ แก้วบุญเรือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๒๒

เด็กหญิงปยะวรรณ ชราศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๒๓

เด็กชายพงค์ดนัย ทองทวี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๒๔

เด็กชายพงศกร แก้วก่า
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐๑ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๒๕

เด็กชายพงษ์อนันต์ วรเลิศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๒๖

เด็กชายพรมพิทักษ์ เสนาะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๒๗

เด็กหญิงพลอยพรรณ เทพเสนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๒๘

เด็กหญิงพัทยาณี เครือบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๒๙

เด็กชายพันธกร ผสมวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๓๐

เด็กชายพายุพัตร วงศ์ใหญ่
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๓๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทองเหลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๓๒

เด็กหญิงภัทรพร วงค์ที
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๓๓

เด็กชายภานุพงศ์ แก้วพวง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๓๔

เด็กหญิงภิราวรรณ สีหาบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๓๕

เด็กชายมนต์นัทธ์ ทองมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๓๖

เด็กหญิงลัดดา ฤกษ์สว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๓๗

เด็กหญิงวชิรภรณ์ สายที
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๓๘

เด็กชายวรวิธ อุตส่าห์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๓๙

เด็กชายวัชธนชัย สายสุ้ย
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๔๐

เด็กหญิงวิชชุดา คำอุดม
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๔๑

เด็กหญิงวิชุดา สะอาด
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๔๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ คมกฤษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๔๓

เด็กชายศักดา สืบวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๔๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์

ม่วงศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๔๖

เด็กชายศิวกร ศรีแจัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๔๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ หงษ์ทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๔๘

เด็กหญิงสรารัตน์ วิสุทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๔๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา สิมมาขันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๕๑

เด็กหญิงสุนิดาภรณ์ คำบาล
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๕๒

เด็กหญิงสุมลฑา คำมูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๕๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุวรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ เสียงหวาน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๕๕

เด็กหญิงอภิญญา สีส่วน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๕๖

เด็กชายอัครพล พวงพลอย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๕๗

เด็กหญิงอัญมณี ศรีรักษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๕๘

เด็กหญิงเกษสุดา สงค์เมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๕๙

เด็กหญิงเกษสุดา โคลกประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐๒ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๖๐

เด็กชายเกียรติกวี

์

ทองเบ้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๖๑

เด็กหญิงเบญจมาศ เกษแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๖๒

เด็กหญิงเพนกวิน อัมภรัตน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๖๓

เด็กชายเรืองชัย บุญบำเรอ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๖๔

เด็กหญิงกิติญา ใจเปน
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๖๕

เด็กชายชนะชัย นันทา
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๖๖

เด็กหญิงณัฐวดี สว่างโสดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๖๗

เด็กชายทักษิน แสวงพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๖๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ศรีขาว
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๖๙

เด็กหญิงนารีนาถ สุวรรณชัยรบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๗๐

เด็กหญิงปยะธิดา นวลศิริ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๗๑

เด็กหญิงพรรณนารา ประสมวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๗๒

เด็กชายพัฒนพงษ์ สวัสดิผล

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๗๓

เด็กหญิงพิมลวรรณ กันหารินทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๗๔

เด็กชายพีระวิทย์ วงษ์บุดตะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๗๕

เด็กชายพูลผล แถวปตถา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๗๖

เด็กหญิงภริดา พวงพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๗๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี โคตะมะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๗๘

เด็กชายวชิราทิพย์ ห่วงเพ็ชร
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๗๙

เด็กหญิงวรรณฤดี เบ้าทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๘๐

เด็กชายวิชยุตม์ ดาดวง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๘๑

เด็กชายวิชิต พูลเพิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๘๒

เด็กชายวิทวัส เวียงอินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๘๓

เด็กหญิงวิยะดา ทองคำตอน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๘๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ ผูกมัน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๘๕

เด็กหญิงศยามล สิงห์คาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๘๖

เด็กชายศักดิณรินทร์

์

ขันเขียว
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๘๗

เด็กชายศักรินทร์ จันทกรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๘๘

เด็กชายศิวะรักษ์ บัวจูม
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๘๙

เด็กชายสิทธิชัย สายสุนา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์ซอม
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๙๑

เด็กชายสุวัฒน์ชัย ขันชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๙๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุระพา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๙๓

เด็กหญิงอารยา คุณสาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๙๔

เด็กชายไอศูรย์ กงใจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๙๕

นางสาวกนกพร วงค์ใหญ่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๙๖

นายกฤตพจน์ สายสิม
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๙๗

นางสาวกฤษณา มีศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๙๘

นายกิตติกร กมล
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๕๙๙

นางสาวขวัญชีวา วงศ์แดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๐๐

นายคมสรรค์ แรมกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๐๑

นายจิรภัทร ศรีแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๐๒

นายจีรภัทร จำปา
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๐๓

นางสาวชัชฏาภรณ์ แก้วรักษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๐๔

เด็กหญิงชัญญานุช ศรีอักษร
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๐๕

นางสาวฐิติมา แสงงาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๐๖

นางสาวณัฐธิดา นามนาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๐๗

นายดุษฎี ฮงทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๐๘

นายทรงฤทธิ

์

ทองประสูตร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๐๙

เด็กชายธนภัทร ทนายรักษา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๑๐

นายธรรมรัตน์ ธูปเทียนรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๑๑

นายธวัชชัย อุตสาหะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๑๒

เด็กหญิงธันย์ณภัทร
ตระกูลชาวท่าโขลง ๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๑๓

เด็กชายธีรภัทร จันทร์ยางช่อง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๑๔

นายนรากรณ์ จันทร์เพชร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๑๕

เด็กหญิงบุญธิดา อัมพรศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๑๖
นางสาวประภัสชรินทร์

อินทรโคตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๑๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ จันทราช
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๑๘

นางสาวพรณวดี พันธุ์ศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๑๙

นางสาวภัสรา อินธิเดช
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๒๐

เด็กหญิงภูชนิษา

รัตนาประภาราษฏร์ ๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๒๑

นายรชต เขียวอ่อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๒๒

นางสาววรดา บัวลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๒๓

นางสาววรัญญา สุนทรไชยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๒๔

เด็กหญิงวริศรา ทองสลับ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๒๕

เด็กหญิงวิชุดา จันทรัสสะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๒๖

นางสาววิภาดา บัวลอย
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๒๗

นายวิรัตน์ จันทร์ถา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๒๘

นางสาวศศิประภา ดวงแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๒๙

เด็กหญิงศิรินทร์ บุญศักดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๓๐

นางสาวสมปรารถนา อุเทนสุด
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๓๑

เด็กชายสหรัฐ พงษ์อุดม
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๓๒

นางสาวสิรภัทร บุญรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๓๓

นางสาวสุดารัตน์ บุญรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๓๔

เด็กหญิงสุธารินี กิงแก้ว

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๓๕

นางสาวสุธินันท์ บุญจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๓๖

เด็กหญิงสุพาพร โคสารคุณ
๐๒/๑๑/๒๕๕๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี ปกปน
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๓๘

เด็กหญิงอนงค์นาฎ สิงห์ซอม
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๓๙

นายอภิสิทธิ

์

สาระบูรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๔๐

เด็กหญิงอารีญา สิงห์ซอม
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๔๑

เด็กชายอาร์มมี

่

อุ่นสิม
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๔๒

นางสาวอินทิรา พลสิมมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๔๓

นางสาวเสาวลักษณ์ วิยะทา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๔๔

นางสาวกัลยาณี ศรีสำอางค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๔๕

นางสาวจิตตราภรณ์ ภูดาษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๔๖

นางสาวจุฑาทิพย์ พิมพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๔๗

นางสาวชลิตา ประทาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๔๘

นางสาวณัฏฐณิชา คำพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๔๙

นายณัฐพล พิมพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๕๐

นายดนุพร ตุนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๕๑

นายทสพร คงเเสนคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๕๒

นางสาวธัญลักษณ์ ตางาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๕๓

นางสาวธิดารัตน์ อองไชย
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๕๔

นายธีระพงษ์ พลรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๕๕

นางสาวปณัดดา โมรินทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๕๖

นางสาวปรางวลัย จันทราภรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๕๗

นางสาวปวีณา บุญใหญ่
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๕๘

นายปติคุณ บัวจูม
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๕๙

นายพสธร คำแฝง
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๖๐

นายพัชรพงษ์ หงษ์ศาลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๖๑

นางสาวพิมชนก พึงสุข

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๖๒

นางสาวพิมพ์สิริ บุบุ่น
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๖๓

นางสาวภาวิณี ตังสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๖๔

นางสาวมณฑิตา กลินบัว

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๖๕

นางสาววารุณี บุตรดีสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๖๖

นายวิฑูรย์ สังวาลย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๖๗

นางสาวศิริรัตน์ สงคราม
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๖๘

นางสาวสิริกุล บุญรินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๖๙

นายสุทธิพงศ์ กงแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๗๐

นางสาวสุนิตา จาเกาะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๗๑

นางสาวสุนิตา สิงห์ซอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๗๒

นายสุริยัน บัวแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๗๓

นางสาวสุรีย์พร สว่างศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๗๔

นางสาวอนัญพร จัวจันทึก

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๗๕

นายอนาวิน บุญสะอาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๗๖

นางสาวอภัสรา นามวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๗๗

นายอานนท์ ทองมี
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๗๘

นายอุติเทพ จันทร์แจ้ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๗๙

นางสาวกัลยารัตน์ บุญทองมาก
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๘๐

นางสาวจณิสตา สีดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๘๑

นางสาวจิรภิญญา สมบูรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๘๒

นางสาวจิราวรรณ พรมดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๘๓

นางสาวชลลดา แสงชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๘๔

นายชัยวัฒน์ จันทรโฮง
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๘๕

นายชาญณรงค์ สายลุน
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๘๖

นายทวีศักดิ

์

จันทะเสน
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๘๗

นายทัศน์พล หอมดาว
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๘๘

นายธนวิทย์ บุญอุ้ย
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๘๙

นายธนาวุฒิ จันทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๙๐

นางสาวธารีรัตน์ บุญเจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๙๑

นายธีระเดช ปญญาหล้า
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๙๒

นางสาวนภัสสร คำเพราะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๙๓

นางสาวบุษยารัตน์ สุขใหญ่
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๙๔

นางสาวบุษยาลักษณ์ สุขใหญ่
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๙๕

นางสาวปรียานุช ตุนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๙๖

นางสาวปานตะวัน ปญญาดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๙๗

นางสาวปานฤทัย สรรพศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๙๘

นางสาวพรชิตา พูลทา
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๖๙๙

นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๐๐

นางสาวรัชนีกร ศรีมณี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๐๑

นางสาววชิราภรณ์ มีพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๐๒

นางสาววรากรณ์ ศรีสุธรรม
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๐๓

นางสาววิจิตตรา โพธิกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๐๔

นางสาววิริยาภรณ์ สุขศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๐๕

นายวีระวัฒน์ สังข์ศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๐๖

นางสาวสายฝน บุญมางำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๐๗

นายสิทธิกร คงมาก
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๐๘

นายสิทธินนท์ คงมาก
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๐๙

นางสาวสุกัญญา มุ่งหม่าน
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๑๐

นางสาวสุทธิดา ดาประสงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๑๑

นางสาวสุมิตตรา ดาดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๑๒

นางสาวสุมิตรา ผ่องราษี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๑๓

นางสาวสุรีพร แก่นวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๑๔

นายอภิชัย สมภาวะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๑๕

นางสาวอรทัย จันดารักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๑๖

นายอิสระภาพ เบ้าน้อย
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๑๗

นางสาวอุบลรัตน์ ภูติยา
๒๙/๐๓/๒๕๓๙

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๑๘

เด็กชายจิณณวัตร วิลา
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๑๙

เด็กชายปรีชาชาญ ทะหา
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๒๐

เด็กชายพูนทรัพย์ สมนาม
๒๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๒๑

เด็กชายวัฒนา ชูคำ
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๒๒

เด็กชายสิทธิพร เกาะแก้ว ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๒๓

เด็กชายอาขวัญ อุตะมะ ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๒๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ เย็นสุข
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๒๕

เด็กหญิงกัณฑิมา บุตรสัมฤธิ

์

๑๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๒๖

เด็กหญิงจนิสตา ขันเสน
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ มาพันธ์
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ คงแก้ว
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๒๙

เด็กหญิงชลลดา บุตรภัคดี
๑๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๓๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เล็งสุวรรณ ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๓๑

เด็กหญิงณัฐทรี ทองเต็ม ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๓๒

เด็กหญิงณิพาพร นามธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๓๓

เด็กหญิงดวงพร สุชาติ
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๓๔

เด็กหญิงเทียนทอง วอนสุข
๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐๗ / ๕๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๓๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ประชานอก
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๓๖

เด็กหญิงนฤทัย ไชยชนะ
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๓๗

เด็กหญิงปวีณา อุตมะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๓๘

เด็กหญิงเปรมฤทัย ตำหนิชาติ
๒๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๓๙

เด็กหญิงผกามาศ ชูคำ
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๔๐

เด็กหญิงพรพรรณ จันทเกิด
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๔๑

เด็กหญิงพัชรภร นันตะเสน
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๔๒

เด็กหญิงพัสพร จงคล้ายกลาง
๑๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๔๓

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ถุงเชือ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๔๔
เด็กหญิงพีมพรรณราย

โทแก้ว ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๔๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญเฟรือง
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๔๖

เด็กหญิงฟารุ่ง ดวงแก้ว
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๔๗

เด็กหญิงรัตนาพร ชูคำ
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๔๘

เด็กหญิงศรัญญา ตำหนิชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๔๙

เด็กหญิงศรุตา ประชุม
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๕๐

เด็กหญิงศุภรดา ไชยชาญรัมย์
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา ระงับภัย
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๕๒

เด็กหญิงสุพัฒน์ศิริ วงษ์นิล ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๕๓

เด็กหญิงอภิวรรณ สมนึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๕๔

เด็กหญิงอรณี สารีบุตร
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา คูณมี ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๕๖

เด็กหญิงอุษณีย์ สีมาก
๑๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๕๗

นายธนายุทธ แจ่มแจ้ง
๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๕๘

นายประพัฒน์ แทนคำ
๑๐/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๕๙

นายลีนะวัตร นำเกษม ๙/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ กระลาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๖๑

เด็กชายเทวินทร์ สะอาด
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ เภาศิริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๖๓

เด็กชายพัชรพงศ์ ยสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๖๔

เด็กชายภานุวัฒน์ พวงมะลิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๖๕

เด็กชายฤทธิไกร มุ่งมาตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๖๖

เด็กชายวรปกรณ์ คำภักดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๖๗

เด็กชายวรพล สวนแย้ม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๖๘

เด็กชายวัชรพงษ์ พวงมะลิ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๖๙

เด็กชายศิริชัย พานจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๗๐

เด็กชายอนุชัย ยศวิชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๗๑

เด็กหญิงจุฬลำภา นพเก้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๗๒

เด็กหญิงพิยดา ทันงาม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๗๓

เด็กหญิงสิริรัศม์ พ่อครวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๗๔

เด็กชายอธิชนม์ ชนะผล
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๗๕

เด็กชายอัครชัย ตําหนิชาติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๗๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ เตชะวันโต
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๗๗

เด็กหญิงวันวิสา สีดาชาติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๗๘

เด็กหญิงวิสสุตา ระงับภัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๗๙

เด็กชายศุภควัฒน์ เชือกูล

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๘๐

เด็กหญิงสุจิตรา สินศิริ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๘๑

เด็กหญิงสุพัชฌา มะปราง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๘๒

เด็กชายอภิรัตน์ ชนะผล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๘๓

เด็กหญิงชัญญานุช เชือหอม

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๘๔

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ ถุงจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๘๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ตำหนิชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๘๖

เด็กชายมนัสวิน เกือกูลวงษ์

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๘๗

เด็กชายยุทธพิชัย สว่างชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๘๘

เด็กหญิงศศิประภา ตำหนิชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๘๙

เด็กหญิงกมลชนก รัตนจันทรา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๙๐

เด็กหญิงณัฐชา พวงมะลิ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๙๑

เด็กชายปณิธาน บุญมาก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๙๒

เด็กหญิงประณีวัลย์ บุญลอด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๙๓

เด็กหญิงวิภาวดี บุญรักษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๙๔

เด็กชายศุภวิชญ์ เทียมนิล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๙๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำสอน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๙๖

เด็กหญิงณัชชา มณีวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๙๗

เด็กหญิงปยะนุช ดีลาส
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๙๘

เด็กหญิงภัทรวดี พรรณา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๗๙๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ ปานพราย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๐๐

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ศรีหนองห้าง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๐๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมนึก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๐๒

เด็กหญิงกานต์ธิชา สุขสมบุตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๐๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ยอดดวงใจ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๐๔

เด็กหญิงจิรภัทร พลคํา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐๙ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๐๕

เด็กชายชัยพิพัฒน์ บุญยู้
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๐๖

เด็กหญิงญาณิศา ละมูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๐๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

แถบมูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๐๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รักโสภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๐๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ดวงแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แทนคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๑๑

เด็กชายธนกร ชูผล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๑๒

เด็กชายธนภัทร ชูกลิน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๑๓

เด็กชายธนสิษฐ์ ชูคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๑๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทวีพัฒน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๑๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

ทวนทอง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๑๖

เด็กชายนคร พาบัว
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๑๗

เด็กหญิงนันธิดา แหวนวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๑๘

เด็กหญิงนุชริญา แทนคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๑๙

เด็กชายบริภัทร วงศ์เกียรติกำจร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๒๐

เด็กชายบารมี อ่อนเนียม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๒๑

เด็กหญิงบุญญดา มุ่งหมาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๒๒

เด็กชายประสพชัย จันทสนธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๒๓

เด็กหญิงปวรรัตน์ โพธิขาว

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๒๔

เด็กชายปวริศ ตำหนิชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๒๕

เด็กชายพนากรณ์ อันไฮ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๒๖

เด็กหญิงพิมพิศา คำเนตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๒๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญศรีเมือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๒๘

เด็กชายพีระพงศ์ สวัสดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๒๙

เด็กชายภคพล จันทร์อุทัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๓๐

เด็กชายภานุพงศ์ อุทาธรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๓๑

เด็กชายภูพราน ไชยชนะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๓๒

เด็กชายภูมิภัทร ชูคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๓๓

เด็กชายวีรภัทร แถบหอม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๓๔

เด็กหญิงศิรภัสสร วงษ์ชัย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๓๕

เด็กหญิงสาริตา สมนึก
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๓๖

เด็กหญิงสิริตา มุ่งหมาย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา โสดามุข
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๓๘

เด็กชายสุวรรณชัย จันพงา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ วรรณสนิท
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๔๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นวลแสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๔๑

เด็กหญิงอริยา ทองมาก
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๔๒

เด็กชายอัครวินท์ ชูกลิน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๔๓

เด็กชายอานันดา ชูชาติ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๔๔

เด็กหญิงเกศสุดา ประพงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๔๕
เด็กชายเกียรติธนพัฒน์

นาแถมทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๔๗

เด็กหญิงกีรติกา หนองเทา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๔๘

เด็กหญิงขวัญนภา ตุมชาติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๔๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ พันธุ์มะลี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๕๐

เด็กชายจิรพนธ์ บุญใหญ่
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๕๑

เด็กหญิงจุฑาวรรณ จันทหอม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๕๒

เด็กหญิงชลธิชา สมนึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๕๓

เด็กหญิงชัญญานุช บุญร่วม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๕๔

เด็กชายญาณวุฒิ มะปรางค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๕๕

เด็กชายณภัทร มัดจุปะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๕๖

เด็กหญิงณัฐนิชา สมนึก
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียมจิตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๕๘

เด็กหญิงดาราวดี สมนึก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๕๙

เด็กหญิงตันหยง ประทุมทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๖๐

เด็กหญิงทิพญาภรณ์ แถบมูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๖๑

เด็กหญิงทิพย์สุมาลย์ กาลพัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๖๒

เด็กหญิงธนพร ทักษ์แก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๖๓

เด็กชายธนากร แถบชาติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๖๔

เด็กชายธนโชติ ทองมาก
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๖๕

เด็กหญิงนัยนา ภุมรินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๖๖

เด็กหญิงนิรดา เมฆเสน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๖๗

เด็กหญิงปุณยวีย์ คูณชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๖๘

เด็กหญิงพรนภัส บุญประสิทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๖๙

เด็กหญิงพัณณิตา สีไสย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๗๐

เด็กหญิงพิมมาดา สมหาว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๗๑

เด็กหญิงภัทราพร จันทรเพ็ญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๗๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๗๓

เด็กหญิงมนต์ธิดา อัฐแป
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๗๔

เด็กชายยศพนธ์ ดวงแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๗๕

เด็กชายรวิสุต แถบชาติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๗๖

เด็กหญิงลักขณา บุญร่วม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๗๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญตา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๗๘

เด็กหญิงวรนิต อัฐแป
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๗๙

เด็กหญิงวรรณีนุช เสียงเลิศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๘๐

เด็กหญิงวรัมพร ชูกลิน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๘๑

เด็กหญิงวริศรา วงศ์เกียรติกำจร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๘๒

เด็กหญิงวริศรา เผยฉวี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๘๓

เด็กหญิงวัชรีพร ชูผล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๘๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ แถบชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๘๕

เด็กชายวิศรุต วรรณทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๘๖

เด็กหญิงศวรรยา พันธ์แก่น
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๘๗

เด็กชายศุภชัย แจ้งใจดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๘๘

เด็กชายศุภณัฐ คล่องแคล้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๘๙

เด็กชายศุภวิชญ์ คล่องแคล้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๙๐

เด็กหญิงศุภัชญา ถุงจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๙๑

เด็กชายสนธยา สมนึก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๙๒

เด็กชายสมศักดิ

์

โทชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๙๓

เด็กชายสิทธิโชค มุ่งหมาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๙๔

เด็กหญิงสุนันทา อุทธา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๙๕

เด็กหญิงสุนิสา สมนึก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๙๖

เด็กหญิงสุภาพร แทนคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๙๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

แทนสระ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๙๘

เด็กชายอดิเทพ หาดคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๘๙๙

เด็กชายอนุวัฒน์ อัฐจักร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๐๐

เด็กชายอนุสรณ์ ดวงมูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๐๑

เด็กชายอัครเดช ครรชนะอรรถ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๐๒

เด็กหญิงอัจฉรา เพียโคตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๐๓

เด็กชายเจษฎา สามี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๐๔

เด็กชายไวทยากร เทาศิริ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๐๕

เด็กหญิงกรรณิกา สมนึก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๐๖

เด็กหญิงจีระนันท์ สุจันทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๐๗

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๐๘

เด็กชายณัฐพล ดวงพล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๐๙

เด็กชายณัฐพล รสสา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑๒ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๑๐

เด็กหญิงทิพานันท์ จุนฬา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๑๑

เด็กชายธนพล คำนึก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๑๒

เด็กชายธวัชชัย สมนึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๑๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ อุทัยช่วง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๑๔

เด็กหญิงนิตยา อัฐแป
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๑๕

เด็กชายพรชัย แทนคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๑๖

เด็กหญิงพัชรี อุประพงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๑๗

เด็กชายพันศักดิ

์

เมาหวน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๑๘

เด็กชายภัสกรณ์ สมนึก
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๑๙

เด็กชายรวีโรจน์ สมนึก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๒๐

เด็กหญิงวรัญญา พันธุ์มะลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๒๑

เด็กชายศรายุทธ โคตรชมภู
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๒๒

เด็กหญิงสุพัตรา พลเยียม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๒๓

เด็กชายสุภาวดี ฝางคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๒๔

เด็กชายองค์กร มุ่งหมาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตโสม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๒๖

เด็กหญิงอาทิติยา แทนคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๒๗

เด็กหญิงกัญสุดา มานัส
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๒๘

เด็กหญิงกาญจนา จุลแดง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๒๙

เด็กชายคณิศร กันทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๓๐

เด็กหญิงชลิดา เนือทอง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๓๑

เด็กหญิงชลิตา บัวงาม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๓๒

เด็กชายฐานทัพ รองสุพรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๓๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา รองสุพรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๓๔

เด็กหญิงณัฐนรี บุญปก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นามพรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๓๖

เด็กหญิงทิพย์วิมล นามเสาร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๓๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำแคว้น
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๓๘

เด็กหญิงธัญนันท์ สาระภาพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๓๙

เด็กหญิงนันทภรณ์ อินทราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๔๐

เด็กหญิงนันทิพร จำปาพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๔๑

เด็กหญิงนิธินันท์ รองสุพรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๔๒

เด็กหญิงประภัสษร วงศ์แก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๔๓

เด็กหญิงปานทิพย์ สีดา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๔๔

เด็กชายภูริวัฒน์ ทัดเทียม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑๓ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๔๕

เด็กหญิงภูศณิษา นามบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๔๖

เด็กชายรพีภัทร ภักดีแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๔๗

เด็กหญิงวิรปริยา พิรุณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๔๘

เด็กชายวิศรุต สมหวัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๔๙

เด็กหญิงศุภิสรา สารภาพ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๕๐

เด็กหญิงสรัลนุช สืบพลาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา แก้ววิชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๕๒

เด็กหญิงสุจินันท์ ลำเลียงพล
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๕๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สีหาภาค
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๕๔

เด็กชายอนุกูล เบิดสูง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๕๕

เด็กหญิงกนกพร บุญเอนก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๕๖

เด็กหญิงจริญญา บุสภาค
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๕๗

เด็กชายจักรภัทร ศรีสุวรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๕๘

เด็กชายชยากร เกษแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๕๙

เด็กชายชัชรพงษ์ ทองบ่อ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๖๐

เด็กหญิงณัฐพร เจริญทัศน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๖๑

เด็กชายณัฐภูมิ ภูยาทิพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๖๒

เด็กชายธีรพงศ์ อินทร์ศวร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๖๓

เด็กชายธีรภัทร สร้อยระย้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๖๔

เด็กหญิงนัฐพร บุญเอนก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๖๕

เด็กหญิงนิภาพร พิมพา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๖๖

เด็กหญิงประภาพร ตะนะสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๖๗

เด็กชายปรัญชัย นัยนิตย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๖๘

เด็กหญิงปาริชาติ เหมือนมาตย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๖๙

เด็กหญิงพิยดา ปมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๗๐

เด็กชายระพีพัฒน์ โถทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๗๑

เด็กชายวัชรพงษ์ พรมโคตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๗๒

เด็กหญิงวิภาดา คำเพราะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๗๓

เด็กหญิงวิภาวดี กองสำลี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๗๔

เด็กหญิงสายแนน แสนสามารถ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๗๕

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีเพชร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๗๖

เด็กชายอณุชิต พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๗๗

เด็กชายอนันตชัย จุลแดง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๗๘

เด็กชายอัครพล ธรรมขัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๗๙

เด็กชายเดชา ศรีลัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑๔ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๘๐

เด็กชายเอกพล บุญส่ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๘๑

เด็กหญิงกรณ์ลดา สุขวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๘๒

เด็กชายกล้าณรงค์ อาษาสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๘๓

เด็กหญิงกันติยา ไชยพิมพ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๘๔

เด็กชายกิจติวัฒน์ บับพา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๘๕

เด็กชายก้องภพ ศรีอินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๘๖

เด็กชายจิระยุทธ์ สารภาพ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๘๗

เด็กชายชวภณ แย้มยวน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๘๘

เด็กหญิงณีรนุช ยอดสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๘๙

เด็กชายดัสกร รองสุพรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๙๐

เด็กหญิงธนพร อรชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๙๑

เด็กชายธีรภัทร สีดาจิตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๙๒

เด็กหญิงนริศรา ศรีพิทักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๙๓

เด็กชายนัตพล คำเพราะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๙๔

เด็กหญิงปยดา ภูพวก
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๙๕

เด็กหญิงพรนภา กันหาสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๙๖

เด็กหญิงพินก์สุดา พิมพ์นนท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๙๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองทวี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๙๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กันภัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๗๙๙๙

เด็กหญิงลลิตา พืชศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๐๐

เด็กหญิงวนัดดา ทางทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๐๑

เด็กหญิงวรรณนภา สมอินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๐๒

เด็กชายวัชระ คำศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๐๓

เด็กหญิงวัลลียา อิมสำราญ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๐๔

เด็กชายวิวัฒน์ พิมพสา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๐๕

เด็กชายศรัณย์กร จันทะขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๐๖

เด็กหญิงศศิกานต์ กันทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๐๗

เด็กชายศักดิดา

์

รัตนปญญา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๐๘

เด็กหญิงสมหญิง บัวไข
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๐๙

เด็กชายสิทธิชัย คำแสนราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๑๐

เด็กหญิงสุนิษา หงษ์ทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๑๑

เด็กชายสุวโรจน์ บุญชาลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๑๒

เด็กหญิงอภิญญา สิมาขันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๑๓

เด็กชายเทียนชัย สาเทียน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา สิมาขันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๑๕

เด็กชายเอกชัย นามพรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๑๖

เด็กชายโกวิทย์ สร้อยระย้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๑๗

เด็กชายใฝ บุญเกิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๑๘

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญพามา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๑๙

เด็กหญิงมุกข์รินทร์ สายเสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๒๐

เด็กชายสุรเกียรติ เปดสูง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๒๑

เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ภูติยา
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๒๒

เด็กหญิงวรรณนิภา นามทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๒๓

เด็กชายเนวิน ละเลิศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๒๔

เด็กชายทรงพล วงศ์ใหญ่
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๒๕

เด็กชายธีรภัทร จุลแดง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๒๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา บุญอุ้ย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๒๗

เด็กหญิงฑิมพิกา ดอนบุญมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๒๘

เด็กชายธีรวัฒน์ กันทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๒๙

เด็กชายบูรพา ภูวะลี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๓๐

เด็กหญิงปนัดดา ศรีคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๓๑

เด็กชายวรวิทย์ รินทอง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๓๒

เด็กชายณรงค์เกียรติ นันทา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๓๓

เด็กชายธนายุทธ บุญเลิศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๓๔

เด็กชายพรทวี ศรีคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๓๕

เด็กหญิงภัทราภา เดชสายบัว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๓๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญบำเรอ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๓๗

เด็กชายกิตตินันท์ กันทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๓๘

เด็กหญิงจันจิรา พิทักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๓๙

เด็กหญิงธารารัตน์ บุญสงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๔๐

เด็กหญิงพรสุดา พอใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ คำแพง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๔๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ชาภักดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๔๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

จันทา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๔๔

เด็กหญิงศศิธร กันทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๔๕

เด็กชายธีระ โสมาพิมพ์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๔๖

เด็กหญิงปาลิตา ปอมพิทักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๔๗

เด็กชายพงศภัค พืชศรี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๔๘

เด็กหญิงพิญาดา บุระคร
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๔๙

เด็กหญิงวิภวานี กลินอ้ม

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๕๐
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ขำพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๕๑

เด็กชายอนุชา สุขสุรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๕๒

เด็กชายกฤษดากร งอมสงัด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๕๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิงซอม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๕๔

เด็กชายดุจอริยะ งามโสม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๕๕

เด็กชายตะวัน หงษ์สา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๕๖

เด็กชายทรงพล เมืองพวน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๕๗

เด็กชายธนวันต์ พืชศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๕๘

เด็กชายธีรภัทร์ กิจติพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๕๙

เด็กหญิงนิรุบล ด้วงทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๖๐

เด็กชายบรรจง นันทะบุตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๖๑

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรมเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๖๒

เด็กหญิงศิรประภา ศรีเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๖๓

เด็กหญิงธัญชนก สุขสุลี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๖๔

เด็กหญิงนุชจริญ รัตนะวงค์สวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๖๕

เด็กหญิงพรรณิภา อุ่นนันกาศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๖๖

เด็กชายภาณุเดช นนทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๖๗

เด็กชายสุธีมน รักษาเชือ

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๖๘

เด็กหญิงจิติญา ทัดเทียม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๖๙

เด็กหญิงณีรนุช บุตรนำรัก
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๗๐

เด็กหญิงดารุณี ทองมาก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๗๑

เด็กชายธัญเทพ คูหา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๗๒

เด็กชายพงศ์เทพ สายพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๗๓

เด็กชายพรชัย พรมมาสุข
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๗๔

เด็กหญิงพัชริดา สารภาพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๗๕

เด็กหญิงภัทรวดี สมมัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๗๖

เด็กหญิงมยุริน วงภาพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๗๗

เด็กชายยศพล พืนพรม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๗๘

เด็กชายระพีพัฒน์ ปองภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๗๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๘๐

เด็กหญิงศิริญาดา โสภากุ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๘๑

เด็กหญิงสุพรรณษา บุญรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๘๒

เด็กหญิงอภิญญา อัมภรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๘๓

เด็กหญิงเขมิสรา โลปดถา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๘๔

เด็กชายเขษมศักดิ

์

บุญรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๘๕

เด็กชายเผด็จ ชูบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๘๖

เด็กชายโชคอนันต์ ตุติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๘๗

เด็กชายกฤติมา ศรีรักษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๘๘

เด็กชายกิตติวัฒน์ พันธ์คำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๘๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญเสนอ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๙๐
เด็กหญิงทองอนิตญา สีดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๙๑

เด็กหญิงนันท์นภัส จิตวิสุทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๙๒

เด็กหญิงปนัดดา บุดดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๙๓

เด็กหญิงปรารถนา เวียงคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๙๔

เด็กหญิงพรนภา สืบสิมมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๙๕

เด็กหญิงวริศรา พนารักษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๙๖

เด็กหญิงวริศรา สักกุณี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๙๗

เด็กชายศตวรรษ จันทา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๙๘

เด็กหญิงศศิวิมล สาระภาพ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๐๙๙

เด็กหญิงศิรประภา เจริญสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๐๐

เด็กชายอิทธิกร รันทม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๐๑

เด็กหญิงกิตติยา คะมี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๐๒

เด็กชายจักรพล โสนาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๐๓

เด็กชายจักรพัฒน์ จันทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๐๔

เด็กชายณภัทร พวงจำปา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๐๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เวียงคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๐๖

เด็กชายณรงศักดิ

์

จันเพ็ชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๐๗

เด็กชายณัฐพนธ์ รันทม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๐๘

เด็กหญิงดลพร ชูบุตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๐๙

เด็กชายธนธรณ์ ศรีใสย
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๑๐

เด็กชายนพพร พืนพรม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๑๑

เด็กชายนิติภูมิ ศรีรักษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทะสาร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๑๓

เด็กหญิงบุษกร เลือนฤทธิ

่ ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๑๔

เด็กชายปยะราช สิงห์ซอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๑๕

เด็กชายพีระพัฒน์ ศิริยานต์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๑๖

เด็กชายภูมิไพโรจน์ บุญรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๑๗

เด็กชายมนต์มนัส อุปถัมภ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๑๘

เด็กชายรัชพล คูหา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๑๙

เด็กชายวัชร์โรจน์ ประสารพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๒๐

เด็กหญิงศศิธร ตุงคุณะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๒๑

เด็กชายสิทธิชัย คงยืน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๒๒

เด็กหญิงสิรินัญญา ภูวะลี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๒๓

เด็กหญิงสุภาพร สาระภาพ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๒๔

เด็กชายอนันต์ สิงห์ซอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๒๕

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๒๖

เด็กหญิงอรัญญา รองสุพรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๒๗

เด็กหญิงอาทิตยา จันทะสาร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๒๘

เด็กชายอิทธิพล สิงห์ซอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๒๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

โคตรสุวรรณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๓๐

เด็กหญิงเกศราพร บุญรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๓๑

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีจำปา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๓๒

เด็กชายเมธี วงษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๓๓

นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน
๑๘/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๓๔

นางสุภาพร เสนา
๑๕/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๓๕

นางกัลยา คำสิงห์
๑๒/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๓๖

นางจันทรา พร้อมพรม
๐๓/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๓๗

นางสาวนภัสกร ไชยรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๓๘

นางสาวจีรัฏติกรณ์ คนขยัน

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๓๙

นางสาววรัญญา วงษา
๒๙/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๔๐

นางนันทนา จุลทัศน์
๐๖/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๔๑

นางสาวณภัทธิรา ธาตุทอง

๓๑/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๔๒

นางสาววราพร สีดา
๐๗/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๔๓

เด็กชายชิติพัทธ์ ศิรินัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๔๔

เด็กหญิงปาณิศรา ไชยเกิด
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๔๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ งามสง่า
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๔๖

เด็กชายรวินันท์ ผาปรางค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๔๗

เด็กชายรัชพล อินทราช

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๔๘

เด็กหญิงวรัญญา คำแพง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๔๙

เด็กชายวีระพงษ์ ดอกไม้
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๕๐

เด็กหญิงสุติกา จราฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกตศิริ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๕๒

เด็กหญิงจิรัชญา ทวีเนตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๕๓

เด็กหญิงญาณิศา พรมสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๕๔

เด็กหญิงยุวพา ชัยภักดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๕๕

เด็กหญิงวรรณภา ศรีบุญเรือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา พาชืน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๕๗

เด็กชายอนรรฆ บุญเพ็ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๕๘

เด็กชายจิรพัฒน์ ภูเงิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๕๙

เด็กหญิงญานิกา สีหราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๖๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ มะลือทรัพ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๖๑

เด็กชายธนยศ ไชยเกิด
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๖๒

เด็กหญิงปพิชญา เนตรพันทัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๖๓

เด็กหญิงปณณิกา แม่นทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๖๔

เด็กชายภูริวัฒน์ โสมาเกตุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๖๕

เด็กหญิงมานิดา ศิริสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๖๖

เด็กชายวรรณทัช ชำนาญรบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๖๗

เด็กชายวีรภัทร ทะนาฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๖๘

เด็กชายสิทธิพล ดอกไม้
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๖๙

เด็กหญิงสุณิสา จราฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๗๐

เด็กชายหัถพงษ์ พันคำภา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๗๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุขวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๗๒

เด็กชายเดชา สาชีวะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ นาส่งเสริม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๗๔

เด็กชายกรรชัย แสงใส
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๗๕

เด็กชายกิตติพงษ์ บำรุงนาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๗๖

เด็กชายกิตติพงษ์ พิลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๗๗

เด็กหญิงกุลฤดี สิมณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๗๘

เด็กชายคชากร ศิริแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๗๙

เด็กชายชัตณุพงษ์ วงค์แสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๘๐

เด็กชายชินวรรณ ทองมาก
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๘๑

เด็กชายชุติพงค์ มนตรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๘๒

เด็กหญิงญาณินี อ่อนเกษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๘๓

เด็กชายณัฎฐ์ธวินธ์ พรมชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ดงบัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๘๕

เด็กหญิงณัฐลดา อุปการะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มาหย่อม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๘๗

เด็กชายตะวัน ทัศมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๘๘

เด็กชายธนชัย ผันกระโทก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๘๙

เด็กชายธนพัสตร์ ทิพย์รักษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๙๐

เด็กชายธนาวัฒน์ พาชืน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๙๑

เด็กหญิงธิตา วงศ์สิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๙๒

เด็กชายธีรพงษ์ พันธุ์สะคู
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๙๓

เด็กชายธีรพัฒน์ พันธุ์สะคู
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๙๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ ปะทะวัง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๙๕

เด็กชายบัญชา พระโนมัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๙๖

เด็กหญิงปณิสรา สุวะโคตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๙๗

เด็กหญิงปนัดดา หงษา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๙๘

เด็กหญิงประภานิช พรมสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๑๙๙

เด็กชายปริญญา แสงเนตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๐๐

เด็กหญิงปวริศา คำปญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๐๑

เด็กหญิงพัชรี แสงสิงห์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๐๒

เด็กหญิงพิชญาตาวี จำปาทาสี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๐๓

เด็กชายพีระพล ทุ่งย้าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๐๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ สอนไชยาท
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๐๕

เด็กหญิงภัทราพร หนองม่วง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๐๖

เด็กชายภาณุกร เขียวอ่อน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๐๗

เด็กชายภูวดล บุทศรีพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๐๘

เด็กหญิงมัณฑนา สุขวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๐๙

เด็กหญิงระหะมา ทำทวี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๑๐

เด็กหญิงวรรณฤดี ชอบบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๑๑

เด็กหญิงวรินธรน์ โนนทะนำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๑๒

เด็กชายวัชรพล สิมมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๑๓

เด็กชายวัชรากร เบ้าคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๑๔

เด็กชายวีระพล พูลสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๑๕

เด็กหญิงศรัญญา เนตรใส
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๑๖

เด็กหญิงสระหวี โสวรรณะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๑๗

เด็กหญิงสร้อยฟา สุวิเศษ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๑๘

เด็กชายสหวัฒน์ คำตา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๑๙

เด็กหญิงสิริยากร ทิพย์รักษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๒๐

เด็กหญิงสุคนธรส สิทธิเจริญสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๒๑

เด็กหญิงสุธินี วงค์แสง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๒๒

เด็กชายสุรยุทธ ขันชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๒๓

เด็กชายสุรเดช แคนมืด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๒๔

เด็กชายอนันตชัย จำปาหอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๒๕

เด็กชายอภิชาติ ศิริคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๒๖

เด็กชายอภิชิต บุดดีสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๒๗

เด็กหญิงอภิยดา พงษ์สีดา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๒๘

เด็กหญิงอรกมล มณีรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๒๙

เด็กชายอรรถพร ภาคทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๓๐

เด็กหญิงอรัญญา เพียรสุนา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๓๑

เด็กหญิงอลิฌา จิบจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๓๒

เด็กชายอัครพนธ์ เพชรพงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๓๓

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุญเรืองศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๓๔

เด็กหญิงเกวลิน ทิพย์รักษา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นันศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๓๖

เด็กชายเจษฎา บินจรัญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๓๗

เด็กชายเจษฎาพร ทาคำวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๓๘
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

ทิพย์รักษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๓๙

เด็กชายเสน่ห์ ไชยโคตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๔๐

เด็กหญิงโสรยา ชุมนุม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๔๑

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พรมตา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๔๒

เด็กชายกิตติพงษ์ โชติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๔๓

เด็กชายคุณากร แทนอิฐ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๔๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา เขียวอ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๔๕

เด็กหญิงจินตนา สีหราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๔๖

เด็กหญิงจิรวรรณ พึงพิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๔๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ภูเงิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๔๘

เด็กหญิงจุลณี มะลิลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๔๙

เด็กหญิงจุฬาภัทร ศรีเสริม
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๕๐

เด็กชายชนกนันท์ แสงเนตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๕๑

เด็กชายชลวิทย์ ศรีสุวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๕๒

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สายทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๕๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ สุขศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๕๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สารกอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๕๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฝาระมี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๕๖

เด็กชายณัฐพล โพสาวัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ พิมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๕๘

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๕๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ ศิริเชิด
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๖๐

เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนะวัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๖๑

เด็กหญิงนันทิมา อนันต์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๖๒

เด็กชายบุรพล ทิพย์รักษา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๖๓

เด็กชายประวิทย์ โอภาพ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๖๔

เด็กชายปราโมกข์ ไชยะพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๖๕

เด็กชายปริญญา สมพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๖๖

เด็กชายปองพล เพชรใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๖๗

เด็กหญิงพรนภา ทัดวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๖๘

เด็กชายพันธ์ทิพย์ พรมมาโฮม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๖๙

เด็กชายพิทยา ทิพย์รักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๗๐

เด็กชายพีรพงศ์ มีทรัพย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๗๑

เด็กชายภัคพล พูลสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๗๒

เด็กหญิงวรรณภา ลุนศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๗๓

เด็กชายวรวิทย์ วงค์แสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๗๔

เด็กชายวรากร มะลิปไข
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๗๕

เด็กชายวันเฉลิม โสวรรณะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๗๖

เด็กหญิงศศิธร อัมพรศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๗๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงสิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๗๘

เด็กชายสมยศ สุขสนอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๗๙

เด็กหญิงสุชาวดี ผาสุก
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๘๐

เด็กหญิงสุทธิชา เลิศกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๘๑

เด็กชายสุธาดา รัตนศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๘๒

เด็กหญิงสุนิสา สิงห์สาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๘๓

เด็กหญิงสุพาภรณ์ พลขันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๘๔

เด็กหญิงสุพิศตรา ฤทธิพรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๘๕

เด็กหญิงสุวดี สุมาจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๘๖

เด็กหญิงสุวรรณี จันทราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๘๗

เด็กชายอธิวัฒน์ชัย ประเคน
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๘๘
เด็กหญิงอนัญญลักษณ์

เดิรริมรำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๘๙

เด็กชายอนุรักษ์ ศิริสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อนุมาตร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๙๑

เด็กหญิงอรทัย ซึมครบุรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๙๒

เด็กหญิงอรัชพร พรมตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๙๓

เด็กหญิงอรัญญา ศิริบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๙๔

เด็กชายอัจไชยะ เบ้าคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๙๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ งางาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๙๖

เด็กหญิงเกวลี กาละเมฆ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๙๗

เด็กชายเดชาวัฒน์ หมู่ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๙๘

เด็กหญิงเนตรนภา สังคะสาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๒๙๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ธารา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๐๐

เด็กชายใหม่ วงค์แสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๐๑

เด็กชายไชยวัฒน์ พิมพ์จันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๐๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา แก้วลอย
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๐๓

เด็กชายกิตติพัทธ์ แอนโก
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๐๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ประดับวงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๐๕

เด็กหญิงจีรณา หมายมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๐๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ แสงเนตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๐๗

เด็กหญิงฑริกา ไชยโคตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๐๘

เด็กหญิงณัฏฐิตารีย์ คำศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๐๙

เด็กหญิงทักศิณา พรมรักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๑๐

เด็กหญิงธิติมา ทัศมี
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๑๑

เด็กหญิงนันทิดา ชูสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๑๒

เด็กชายนิติศิลป แสงเนตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๑๓

เด็กหญิงปณิดา กรศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๑๔

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

คำปญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๑๕

เด็กชายพชรพล อภิชนาธง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๑๖

เด็กหญิงพรทิพย์ สมแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๑๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ มะลิ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๑๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ บุตรสา
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๑๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยเกิด
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๒๐

เด็กหญิงวาสินี วงศ์แสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๒๑

เด็กชายวิศรุต ภูพวก
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๒๒

เด็กชายศราวุฒิ แสนทวีสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๒๓

เด็กหญิงศศิณัฐ บุดศรีพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๒๔

เด็กชายสุรเดช ศิรินัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๒๕

เด็กชายอัครโชค กาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๒๖

เด็กหญิงอัจฉรา อนันต์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๒๗

เด็กชายแตงไทย แสวงมิม

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๒๘

เด็กหญิงแววมณี พูลสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๒๙

นางสาวกาญจนา สุรนารถ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๓๐

นางสาวจันทิมา วันดีรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๓๑

นายณัฐพล แอนโก
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๓๒

นางสาวนันทวดี นรดิษฐ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๓๓

นางสาวปฏิญญา จันประสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๓๔

นางสาวพิชชาภรณ์ มังคะรินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๓๕

นางสาววรดา สังข์ลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๓๖

นางสาววราภรณ์ ราชนาวี
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๓๗

นางสาวศรินยา พรมสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๓๘

นายสิทธิโชค สุขศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๓๙

นางสาวสุธิมา สิงห์ทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๔๐

นายหัสกร โมลาศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๔๑

นางสาวอคิราภ์ จันทร์ดวงศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๔๒

นางสาวอชิรญา นครศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๔๓

นายอัจฉริยะ ประจักษ์แจ้ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๔๔

นางสาวเปรมพร สายบุญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๔๕

นายเรืองศักดิ

์

ไชยโฆษ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๔๖

นางสาวโสรยา ทองหลอม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๔๗

นายไพรฑูรย์ ภูมลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๔๘

นายจักรีชัย วงค์สิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๔๙

นางสาวดาวใจ บุญมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๕๐

นายธรรมชาติ มะลิงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๕๑

นายพีรนัย ดาดวง
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๕๒

นางสาวเจนจิรา ปทมะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๕๓

นายเยรมัน แสงสุตา
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๕๔

นางสาวณัฐทริกา หนุนวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๕๕

นายธนวัฒน์ แก้วพวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๕๖

นายธีรวัฒน์ ลีเหลียม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๕๗

นางสาวปยมาศ ทัดวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๕๘

นางสาววรรณภา สิงห์ภิรมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๕๙

นางสาววิยาดา จำปาใด
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๖๐

นางสาวสกุลตลา ว่องไว
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๖๑

นางสาวสัญชณี แสงสิงห์
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๖๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา บุญเรืองศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๖๓

เด็กชายกิตติภณ เทียนจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๖๔

เด็กหญิงคุณัญญา พืนผา

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒๕ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๖๕

เด็กหญิงจิรัชญา พรหมบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๖๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ มีศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๖๗

เด็กชายชญานนท์ เพ็ชรเมืองจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๖๘

เด็กหญิงชีวาพร ทิพย์รักษา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๖๙

เด็กชายณัฐพล แก้วรักษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๗๐

เด็กหญิงธนัตดา บ่อแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๗๑

เด็กชายธนาบดี ศรีสันต์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๗๒

เด็กหญิงธิญาภา จันโท
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๗๓

เด็กหญิงภาวินี สุขเสน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๗๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ วงค์แสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๗๕

เด็กหญิงวริศรา ทิพย์รักษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๗๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ สมใจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๗๗

เด็กหญิงศิริประภา มหาวัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๗๘

เด็กหญิงศิริพร แสงสุด
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๗๙

เด็กหญิงศุจิกรรณ ช่อขาว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๘๐

เด็กหญิงอนัญญา วงค์แสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๘๑

เด็กหญิงอรปรีญา นวลศิริ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๘๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนะวัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๘๓

เด็กหญิงญาดา มณีวงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสิงห์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๘๕

เด็กหญิงณิรัญญา จันโท
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๘๖

เด็กหญิงปวริศา เพชรบุรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๘๗

เด็กหญิงปยพร สุภเลิศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๘๘

เด็กหญิงพรรณภสา พืนผา

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๘๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชิงชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๙๐

เด็กหญิงภัทรวรรณ พรมตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๙๑

เด็กชายภูมินทร์ เรือเรือง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๙๒

เด็กหญิงสิริมา ใจกว้าง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา พันธ์สว่าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๙๔

เด็กหญิงสุภัสสรา โคตรเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๙๕

เด็กหญิงอนัญญา บุตรเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๙๖

เด็กหญิงอลิชา คิมหันต์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๙๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ สมบูรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๙๘

เด็กหญิงกุลนิดา สีหจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๓๙๙

เด็กชายคัมภีรย์ สงเคราะห์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๐๐

เด็กหญิงจิตสุภา วงค์แสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๐๑

เด็กหญิงจินตนา ทิพย์รักษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๐๒

เด็กหญิงจิรัชญา คำแพง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๐๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ อุตสาหะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองสุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๐๕

เด็กชายชัยณรงค์ ดวงจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๐๖

เด็กชายชินวัตร วงค์สิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๐๗

เด็กชายณัฐพล ทิพย์รักษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสุด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๐๙

เด็กชายดนุสรณ์ ทันที
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๑๐

เด็กชายตนุสรณ์ แสงสุด
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๑๑

เด็กชายทวัสชัย แสงสุด
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๑๒

เด็กหญิงทอฝน ขันธ์ชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๑๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทิพย์รักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๑๔

เด็กชายธนกฤต ศุภเฉลิมชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๑๕

เด็กชายธนากร นครศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๑๖

เด็กหญิงธัญชนก อ่อนเกษ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๑๗

เด็กชายธันวา วงค์สิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๑๘

เด็กชายธีระชาติ แสงสอน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๑๙

เด็กหญิงนงนุช รองทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๒๐

เด็กชายนที พันธ์คำภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๒๑

เด็กชายนราธิป เกษพิลุน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๒๒

เด็กหญิงนุชติยา แสงสิงห์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๒๓

เด็กชายบุญชู ชูเชือ

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๒๔

เด็กชายปฏิภาณ ทองสุ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๒๕

เด็กหญิงปาริชาติ พรมตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๒๖

เด็กชายปยะวัฒน์ ผกากลิน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๒๗

เด็กชายพรรณฤทธิ

์

วงค์สิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๒๘

เด็กหญิงพิชชาอร พวงยอด
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๒๙

เด็กหญิงภัคนันท์ เกตุหมู
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๓๐

เด็กชายภากร บุญเพ็ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๓๑

เด็กชายมาวิน เขือนแก้ว

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๓๒

เด็กหญิงรัตนา ศรีสุทธา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๓๓

เด็กหญิงรุ่งเรือง พรมมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๓๔

เด็กหญิงลักคณา สมเศร้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๓๕

เด็กหญิงวรรณพร แสงสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๓๖

เด็กหญิงวรรณภา สระนำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๓๗

เด็กชายวรวัฒน์ แสนสวนจิต
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๓๘

เด็กหญิงวรัญญา แสงสุด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๓๙

เด็กหญิงวริศรา เงินเย็น
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๔๐

เด็กชายวีระชัย ทิพย์รักษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๔๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ หินเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๔๒

เด็กหญิงศิวปรียา รองมูล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๔๓

เด็กชายศุภโชค ศิริญาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๔๔

เด็กหญิงสุกฤตา พรมตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๔๕

เด็กชายสุทธวีร์ รักวีรธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๔๖

เด็กหญิงสุธารัตน์ โกฎแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๔๗

เด็กชายสุธิกานต์ ทิพย์รักษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๔๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงสิงห์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๔๙

เด็กหญิงอภิญญา สุพรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๕๐

เด็กหญิงอรกัญญา พรมตา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๕๑

เด็กหญิงอรยา ศรีมะรมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๕๒

เด็กชายอรรถพล พรมตา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๕๓

เด็กชายอาทิตย์ วงค์สิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๕๔

เด็กชายอานนท์ บุญรินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๕๕

เด็กชายอาภิเสก แสงสุด
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๕๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พงษ์เกษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๕๗

เด็กชายเมธา วงค์แสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๕๘

เด็กหญิงแกมกมล สีกะชา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๕๙

เด็กชายโกวิท วงค์ภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๖๐

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วใจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๖๑

เด็กหญิงดวงกมล ลำสัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๖๒

เด็กชายธีระพัฒน์ แก้วรักษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๖๓

เด็กหญิงนฤมล บุญสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๖๔

เด็กชายนฤมิต มุลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๖๕

เด็กหญิงปรวรรณ ประวาฬ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๖๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ คำเครือ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๖๗

เด็กชายภูฟา ชูเลิศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๖๘

เด็กชายมณฑล บุญมิง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๖๙

เด็กหญิงวาสนา วงษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๗๐

เด็กชายสหพรหม อรรถสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๗๑

เด็กหญิงสุปรีดา ศรีหดม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๗๒

เด็กหญิงหยดนำ อินธิเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๗๓

เด็กชายอุดมชัย อินธิเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๗๔

เด็กหญิงแก้วมณี ยืนสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๗๕

เด็กชายกฤษฎา จูมจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๗๖

เด็กหญิงธนวรรณ วงษ์สุบรรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๗๗

เด็กชายธวัชชัย มะลิวัลย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๗๘

เด็กหญิงธันยมัย มีชนะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๗๙

เด็กหญิงธันย์ชนก มีชนะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๘๐

เด็กหญิงพรนภัส ปดชา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๘๑

เด็กชายพรภวิษย์ เทพมาลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๘๒
เด็กหญิงมินทร์ประภา

วงพุฒ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๘๓

เด็กหญิงสุพัตรา ปญญา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๘๔

เด็กชายสุริยนต์ มลิวัลย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๘๕

เด็กหญิงเกษนรินทร์ อินธิเดช
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๘๖

เด็กชายเตชิน เสาเวียง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๘๗

เด็กหญิงปริญญากร เกษพิลุน
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๘๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ขุนศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๘๙

เด็กหญิงมุฑิตา คำธิศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลทา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๙๑

เด็กชายอรรถกรณ์ สมวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๙๒

เด็กชายเนติพงษ์ แก้วจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๙๓

นางสาวชยาภรณ์ ศรวิชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๙๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ แก้วใจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๙๕

นางสาวพัทธนันท์ วรรณา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๙๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ เทพมาลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กุลอ่อน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ชิง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๔๙๙

นางสาวอรยา อินทรวิเชียร
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๐๐

นายนที บุญประสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๐๑

เด็กหญิงนรีกานต์ ใจกล้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๐๒

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรัตน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี ตาแสง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๐๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ มาพงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๐๕

เด็กหญิงขวัญฤดี สิงห์ซอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๐๖

เด็กหญิงชลดา สิงห์ซอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๐๗

เด็กชายบัณฑิต นามโคตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๐๘

เด็กหญิงมินตรา สิงห์ซอม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๐๙

เด็กหญิงวรรณิภา เนียมจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๑๐

เด็กหญิงสกาวใจ สิงห์ซอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๑๑

เด็กหญิงสุชานันท์ สิงห์ซอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๑๒

เด็กหญิงสุธาสินี สิงห์ซอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๑๓

เด็กหญิงสุนารี ตะภูวิญู
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๑๔

เด็กหญิงเกตน์นิภา ปฏิโชติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๑๕

เด็กหญิงกนกทิพย์ สิงห์ซอม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๑๖

เด็กหญิงจันทกานต์ เลิศผล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๑๗

เด็กหญิงจินตนา บุญรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฉลาดลำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ จงเทพ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๒๐

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์สมัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โทวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๒๒

เด็กหญิงนิตยา สิงห์ซอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๒๓

เด็กหญิงปยมาภรณ์ สิงห์ซอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๒๔

เด็กหญิงพรชิตา ดวงวงษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๒๕

เด็กหญิงพรสรวง บุญรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๒๖

เด็กหญิงพัชรา บุญรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๒๗

เด็กหญิงพิยดา สิงห์ซอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๒๘

เด็กหญิงสุจิตรา สิงห์ซอม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๒๙

เด็กหญิงสุธารินี ตรีกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๓๐

เด็กหญิงอรนิดา เหลียวสูง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๓๑

เด็กหญิงอาทิตยา กรเพ็ชร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๓๒

เด็กหญิงเกตน์สิรี ภาดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๓๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ คูหา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญรัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๓๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงห์ซอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๓๗

เด็กหญิงฐิติมา บวชกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๓๘

เด็กหญิงนันทิดา สิงห์ซอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๓๙

เด็กหญิงมาริษา สิงห์ซอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  
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ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๔๐

เด็กหญิงศุภศร แก้วรักษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๔๑

เด็กหญิงสุชาวดี ลายภูเขียว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๔๒

เด็กหญิงเมทินี กิตติพนากุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๔๓

เด็กหญิงจิตรดา ปุณประวัติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๔๔

เด็กหญิงนิธิตา ศรีโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๔๕

เด็กหญิงสายสมร ศิริญาน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๔๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา วันทะวงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๔๗

นางพัชริดา บุญชิต
๒๒/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๔๘

นางธัญญธร สุมงคล
๒๗/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๔๙

เด็กหญิงกฤติยา โยงทองหลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๕๐

เด็กหญิงกัญญาภัค นรดิษฐ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๕๑

เด็กชายกิตติวัฒน์ ร่วมใจ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๕๒

เด็กหญิงดาวประกาย หมืนคำ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๕๓

เด็กหญิงทัศนาวดี ทองทิพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๕๔
เด็กหญิงประกายเพชร

หมืนคำ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๕๕

เด็กชายพงศกร โพธิขาว

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๕๖

เด็กชายสุรยุทธ ช่อจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ พิเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๕๘

เด็กหญิงอรวริน สุภีร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๕๙

เด็กหญิงเจนจิรา ทำดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๖๐

เด็กชายเอกราช ขุนเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๖๑

เด็กหญิงกนกพร หงษ์ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๖๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ เหลียวสูง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๖๓

เด็กชายกิตติชัย ขอดทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๖๔

เด็กชายกิติกวิน นิลสิงห์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ใจมุ่ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๖๖

เด็กชายทฤษฎี โทวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๖๗

เด็กหญิงพรนิภา บัวงาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๖๘

เด็กชายพรภิรมย์ เครือคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๖๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ โยธี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๗๐

เด็กชายเสาวภาค เฉยเทิบ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๗๑

เด็กหญิงกนกนิภา วงค์สง่า
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๗๒

เด็กหญิงกนกพร วงค์กัณหา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๗๓

เด็กชายกิตติกวิน ชูช่วย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๗๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เชือสุข

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓๑ / ๕๙๓
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ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๗๕

เด็กหญิงณัฐริกา สายบุดดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๗๖

เด็กชายทิวากร ตุนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๗๗

เด็กชายธงชัย ภาคพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๗๘

เด็กหญิงฝนทิพย์ รักษาเชือ

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๗๙

เด็กหญิงพรรณทิพย์ อินตาโย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๘๐

เด็กชายพิษณุพล ไชยรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงใส
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๘๒

เด็กชายอนวัช อภิวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๘๓

เด็กหญิงอรวรรณ พิลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๘๔

เด็กหญิงการะเกษ สูงยิง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงค์สา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๘๖

เด็กชายธวัชชัย คงไพศาล
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๘๗

เด็กหญิงปภัสสร จันทร์เติบ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๘๘

เด็กหญิงพิมพกา เสนาพรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๘๙

เด็กหญิงวรัญญา เทพอาสา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๙๐

เด็กชายวายุ อุปถัมถ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๙๑

เด็กหญิงสุนิสา ทองเลิศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๙๒

เด็กหญิงสุภาพร พลโยธา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๙๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

โมทะจิตร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๙๔

เด็กชายเดชาธร แก้วพิลา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๙๕

เด็กชายเสถียรพงษ์ ภาษี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๙๖

เด็กชายธราดล ตะวัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๙๗

เด็กหญิงมาธวี สุระโท
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๙๘

เด็กชายอนุชิต คำแดงไสย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๕๙๙

เด็กชายเพ็ญเพ็ชร เดชสายบัว
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๐๐

เด็กหญิงกนกนิภา อินทพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๐๑

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ศรีวัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๐๒

เด็กชายกุลนันท์ แสวงดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๐๓

เด็กชายจักรินทร์ อุปชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๐๔

เด็กหญิงจิตติภัทรา ช่างทำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๐๕

เด็กหญิงชลธิชา บุญจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๐๖

เด็กชายชาญวิทย์ อินทรพุฒ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๐๗

เด็กหญิงณัฐติยา สีตา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๐๘

เด็กชายณัฐพงศ์ นามมูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๐๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เรืองรุ่ง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓๒ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๑๐

เด็กหญิงณัฐริกาญน์ ตาจุ่ม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๑๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

ทัดแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๑๒

เด็กชายธนาสิน คำแดง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๑๓

เด็กชายธวัชชัย ศรีปตเนตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๑๔

เด็กชายธาวิน ธงชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๑๕

เด็กชายธีระพงษ์ พิมพ์พวง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๑๖

เด็กหญิงนลินนิภา ศรีปตเนตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๑๗

เด็กหญิงนันทิดา ยาเคน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๑๘

เด็กหญิงนำฝน ศรีด้วง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๑๙

เด็กชายบัณฑิต จันมนตรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๒๐

เด็กชายปรมินทร์ จันมนตรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๒๑

เด็กชายปราโมทย์ โพธิวัน

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๒๒

เด็กชายพิทักษ์ ยาศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๒๓

เด็กหญิงพิมประภา แก้วสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิเวกวัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เรืองรุ่ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๒๖

เด็กหญิงภาวินี อินธิเดช
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๒๗

เด็กชายรัฐวุฒิ ศิริจันดา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๒๘

เด็กหญิงรัตนาสิริ สวัสดิราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๒๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ เมืองอินทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๓๐

เด็กชายวันชนะ นามวิชา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๓๑

เด็กหญิงวารุณี ศรีปตเนตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๓๒

เด็กชายวีระยุทธ นามวิชา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๓๓

เด็กหญิงศภรพร โสผล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๓๔

เด็กชายศราวิน สาระมู
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๓๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มีสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๓๖

เด็กหญิงศิริพร สุภเกษ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๓๗

เด็กหญิงศิริวรรณ กุลวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๓๘

เด็กชายสันติ อุตมะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๓๙

เด็กชายสิปปกร สายแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๔๐

เด็กชายอดุลวิทย์ เขียวอ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๔๑

เด็กชายอนุชา สมวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๔๒

เด็กชายอมรเทพ นันทะเสน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๔๓

เด็กชายอัครวิชญ์ จันมนตรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๔๔

เด็กชายเกตุจินดา โยธานันท์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓๓ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๔๕

เด็กชายเครือง

่

ทองน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๔๖

เด็กหญิงเพชราภา นามวิชา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๔๗

เด็กชายกฤษดา สิทธิพร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๔๘

เด็กชายคุณากร ศรีเมฆ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๔๙

เด็กชายจตุรมิตร นมัสการ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๕๐

เด็กชายจตุรวิทย์ นมัสการ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๕๑

เด็กชายจักรภัทร ดวงแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๕๒

เด็กหญิงจิตราพร ศรีปตเนตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๕๓

เด็กหญิงจิรานัน เดชครอบ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ กลางถิน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๕๕

เด็กหญิงชนันภรณ์ ศิริจันดา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๕๖

เด็กชายชลนที ดอกดวง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๕๗

เด็กชายชาญวิทย์ กุลวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๕๘

เด็กชายชิษนุชา นามวิชา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๕๙

เด็กหญิงฐิติภา แก้วคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๖๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา วงค์ปอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๖๑

เด็กหญิงดวงกมล ศรียะลา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๖๒

เด็กหญิงธนิสร จันทะศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระมู
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๖๔

เด็กชายธีระยุทธ ทองอ่อน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๖๕

เด็กหญิงนริทรา ศิริจันดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา เลิศผล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๖๗

เด็กหญิงบุษดี โคโขโล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๖๘

เด็กหญิงปนัดดา บุญจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๖๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เซสูงเนิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๗๐

เด็กหญิงปนญดา ตุ้มคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๗๑

เด็กหญิงพรพินิต นามวิชา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๗๒

เด็กชายพัฒนพงษ์ ศิริจันดา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๗๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา เกษร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๗๔

เด็กชายพีรพงษ์ แสงสิงห์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๗๕

เด็กหญิงภัทรมน สายสมบัติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๗๖

เด็กชายมีโชค เสนาพรหม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๗๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ มาสายออ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๗๘

เด็กชายฤทธิชัย นามวิชา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๗๙

เด็กหญิงวรฤทัย ไพศาล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๘๐

เด็กชายวีรภัทร โมตะมะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๘๑

เด็กชายศราวุฒิ จันทะศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๘๒

เด็กชายสรยุทธ วรรณพฤกษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีปตเนตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๘๔

เด็กหญิงสุพิชญา สุดดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๘๕

เด็กหญิงส้มโอ ขามแสนเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๘๖

เด็กชายอรงค์กต นามวิชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นามวิชา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๘๘

เด็กชายเอกภพ ประวาฬ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๘๙

เด็กหญิงไพรสันต์ สมรูป
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๙๐

เด็กชายกฤษฎา สวัสดิราช

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๙๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชาวะหา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๙๒

เด็กชายพิษณุ สังขะพงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ บ่อหิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๙๔

เด็กหญิงอรวรรณ สังขพงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๙๕

เด็กชายอุดม ศรีชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๙๖

เด็กชายเอกชัย สิทธิพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๙๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

วันนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๙๘

เด็กชายณัฐชัย นันทะเสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๖๙๙

เด็กหญิงธิติมา ยาศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๐๐

เด็กหญิงพิชญา เทียมทะนง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๐๑

เด็กหญิงลดา ระถี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๐๒

เด็กชายวิเศษศิลป สากลาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๐๓

เด็กหญิงศิริพร ธงชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๐๔

เด็กชายสุชาติ แก้วเขียว
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๐๕

เด็กชายเด่นดวง ประวาฬ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๐๖

เด็กหญิงกิตติมา ยาหอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๐๗

เด็กชายจิรวัฒน์ นันทะเสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๐๘

เด็กชายณัฐพล ชาญเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๐๙

เด็กชายทวีชัย ปสสาสุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๑๐

เด็กชายธีรภัทร อัมพร
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๑๑

เด็กชายนันทวัฒน์ สังลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๑๒

เด็กชายบัณฑิต สุทธิประภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๑๓

เด็กชายปยะพงษ์ หอมจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๑๔

เด็กชายพรชัย ประวาฬ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๑๕

เด็กหญิงพิไลวรรณ ศรียาลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๑๖

เด็กชายพีระพล ยาเคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๑๗

เด็กหญิงลออรัตน์ คำสาลี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๑๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ภูมิรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๑๙

เด็กชายศราวุฒิ มีธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๒๐

เด็กชายศราวุฒิ โพธิสว่าง

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๒๑

เด็กชายสราวุธ ศรีหาบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๒๒

เด็กชายอนันชัย ประวาฬ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๒๓

เด็กชายอภิรัชต์ สุภะเกษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๒๔

เด็กชายเกริกเกียรติ

์

คำผาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๒๕

เด็กชายเอกบุรุษ ประสิทธิไชย

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๒๖

เด็กหญิงแก้วตา เผือแผ่

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๒๗

เด็กชายกล้าณรงค์ ศรีด้วง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๒๘

เด็กชายกวิน ศรีปตเนตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๒๙
เด็กหญิงกาญจนารัตน์

นามวิชา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๓๐

เด็กชายจตุรวิทย์ สิทธิพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๓๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ยาเคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๓๒

เด็กหญิงดวงมณี คำศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๓๓

เด็กชายทินกร ธงชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๓๔

เด็กชายธีรภัทร คำฤาชัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๓๕

เด็กชายธีระพัฒน์ เรืองรุ่ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๓๖

เด็กหญิงประภัสสร ศิริจันดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๓๗

เด็กชายพรชัย บุตรดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๓๘

เด็กหญิงรัญชิดา เกษี
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๓๙

เด็กชายวชิรพล ศรีด้วง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๔๐

เด็กหญิงวรรณมณี เลิศผล
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๔๑

เด็กชายศราวุฒิ สีตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๔๒

เด็กหญิงสายฝน นามวิชา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๔๓

เด็กชายสุจินดา สีแดด
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๔๔

เด็กหญิงสุทธิดา นันทะเสน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๔๕

เด็กหญิงสุนันทา วิเวกวัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๔๖

เด็กหญิงสุปราณี สังขะพงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๔๗

เด็กชายสุภชัย ศรีปตเนตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๔๘

เด็กชายอนุสรณ์ จันทร
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๔๙

เด็กหญิงอรทัย ศรีชืน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๕๐

เด็กชายอรรถพล นามวิชา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา สิทธิพร
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๕๒

เด็กชายอาทิตย์ บางสุด
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๕๓

เด็กชายอาทิตย์ ศรีปตเนตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา คำสอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๕๕

เด็กชายเชิดชาติ อาสาเจ้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๕๖

เด็กชายสุริยัน แสงสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๕๗

เด็กชายจิรักโชติ แสงสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๕๘

เด็กชายชยุตพงศ์ สุวะมาตย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๕๙

เด็กชายเชิดชัย แซ่อึง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๖๐

เด็กชายณัฐพล หนูแก้วกล้า
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๖๑

เด็กชายธนันชัย แสงสกุล
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๖๒

เด็กชายนภดล เหมาะสมาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๖๓

เด็กชายนพพร แสงสกุล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๖๔

เด็กชายนวภัทร แสนสนุก
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๖๕

เด็กชายพงศกร ฝงนิล
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๖๖

เด็กชายพีรณัฐ แก้วการุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ พรมวาส
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๖๘

เด็กชายราชวงศ์ บุญมีมาก
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๖๙

เด็กชายวิทยา ผลบุญ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๗๐

เด็กชายวิศัลย์ศยา นักพรม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๗๑

เด็กชายวีระวุฒิ มุ่งดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๗๒

เด็กชายศุภกฤต หลาบเหลือ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๗๓

เด็กชายสุรยุทธ แสสนโถ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๗๔

เด็กชายอนุรักษ์ มะโนราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๗๕

เด็กชายอภิชา สุขส่ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๗๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ ทองมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๗๗

เด็กชายณัฐพล คงคำ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๗๘

เด็กหญิงกมลชนก โนนสูง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๗๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ฝงนิล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๘๐

เด็กหญิงณัฐณิชา สารสังข์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๘๑

เด็กหญิงปนสุดา เสน่หา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๘๒

เด็กหญิงรุ่งรุณ แสงสกุล
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๘๓

เด็กหญิงวณัฐธิตา จักธิฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๘๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ เชือคำจันทร์

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา แสงสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๘๖

เด็กหญิงอักษรสวรรค์
ปฏิเหตุ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๘๗

เด็กหญิงอัญญาณี แสงสกุล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๘๘

เด็กชายพรชัย แก้วการุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๘๙

เด็กชายกฤษฎา แสงสกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๙๐

เด็กชายวีรภาพ บุญมีมาก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๙๑

เด็กชายพัฒนเดช บุญเหมาะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๙๒

เด็กชายวิทยา ฝงนิล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๙๓

เด็กชายธิชานนท์ สินให้อยู่สุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์ศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๙๕

เด็กชายจิรฐิโชติ พรหมโลก
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ เชยสงวน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๙๗

เด็กชายธนาพัฒน์ วงษ์มณี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๙๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ นกโพธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๗๙๙

เด็กชายนฤเชษฐ์ แสงสกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๐๐

เด็กชายปยวัฒน์ คงคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๐๑

เด็กชายอานัส เสนาะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๐๒

เด็กหญิงกชกร สายยืน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๐๓

เด็กหญิงนภัสสร สิงห์หันต์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๐๔

เด็กหญิงศญามน แก้วเขียว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๐๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ มาชาวปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๐๖

เด็กหญิงสุนิชา หงษาวดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๐๗

เด็กหญิงอัญวลี นันทะบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๐๘

เด็กหญิงรวีวรรณ เชยสงวน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๐๙

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ แสงสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๑๐

เด็กหญิงสุกฤตา แสนอุต
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๑๑

เด็กหญิงเกษรินทร์ พรหมโลก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๑๒

เด็กหญิงพิมพ์พินันท์ ฝงนิล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๑๓

เด็กหญิงดาริกา เทียนไข
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๑๔

เด็กหญิงสมพร ธรรมษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๑๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ ทำนิยม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๑๖

เด็กชายอภิเดช อิมพ่วง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๑๗

เด็กชายอนุชา โสดาโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๑๘

เด็กชายกันตภูมิ อุ่นอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๑๙

เด็กชายอนุชิต มะโนราช
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๒๐

เด็กชายสุรดิษ ปฏิเหตุ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๒๑

เด็กชายธนภัทร โนนสูง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๒๒

เด็กชายอัครพนธ์ เหมาะสมาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๒๓

เด็กชายประภากร ทองน้อย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๒๔

เด็กชายจารุศักดิ

์

แสงสกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๒๕

เด็กชายกิตติพงษ์ โสดาโคตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๒๖

เด็กชายเอกพล ชิดศาสตร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๒๗

เด็กชายพิพัฒน์ ปฏิเหตุ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๒๘

เด็กหญิงญาดา แสงสกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๒๙

เด็กหญิงนภัสนัน จันทร์ศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๓๐

เด็กหญิงธนิษฐา แสงสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๓๑

เด็กหญิงเนตรนภา ทุหา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๓๒

เด็กหญิงเกสรี พราวศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๓๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นักพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เหมือนแซง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๓๕

เด็กหญิงเนตรนภา มะลิจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๓๖

เด็กหญิงขวัญฤดี สมใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๓๗

เด็กหญิงไหมแก้ว แสงสกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๓๘

เด็กหญิงปวีณา แสงสกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๓๙

เด็กหญิงอรมณี บุดดีหงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๔๐

เด็กชายวิทยา แสงสกุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๔๑

เด็กชายนนท์ธวัช ดอกโศก
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๔๒

เด็กชายทองเพชร สุรินทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๔๓

เด็กชายนฤเดช สิงโห
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๔๔

เด็กชายธีรภัทร มณีวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๔๕

เด็กชายปวริศ พิมพ์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๔๖

เด็กชายพัชรพล กล้าหาญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๔๗

เด็กชายสงกรานต์ ธรรมสา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๔๘

เด็กชายนันทวัฒน์ นาคนุ่น
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๔๙

เด็กหญิงกัลยาณี ปฏิเหตุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๕๐

เด็กหญิงโชติกา โกศล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๕๑

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ศิริถาวรชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๕๒

เด็กหญิงเนย หงษ์สมุทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๕๓

เด็กหญิงเอวิตา สุขส่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๕๔

เด็กหญิงวิจิตตรา สุวรรไชย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๕๕

เด็กหญิงวิไล มุ่งดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ ยวนพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๕๗

เด็กหญิงดาราวดี พาละลิตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วการุณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๕๙

เด็กหญิงสุมิตรา ท้าวนิล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๖๐

เด็กหญิงนภัสสรณ์ ปฏิเหตุ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๖๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญมีมาก
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๖๒

เด็กหญิงธิติยากร ไชยรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๖๓

เด็กหญิงพรชิตา รักษาศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๖๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วงศ์ละคร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๖๕

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ยืนยาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๖๖

เด็กหญิงจันทร์ทิวา ขึนเสียง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๖๗

เด็กชายธวัชชัย แสงสกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๖๘

เด็กชายทักษิณ วงษ์มณี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๖๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

นักพรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๗๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญมีมาก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๗๑

เด็กชายราชพฤกษ์ แสงสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ นันต๊ะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๗๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญจิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๗๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงสกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๗๕

เด็กชายศรันย์ จงผสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๗๖

เด็กชายนฤพงษ์ ดอกโศก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๗๘

เด็กชายคัมภีร์ จงสำราญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๗๙

เด็กชายเจษฎากรณ์ เจนเชียวชาญ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๘๐

เด็กชายชัยยาเขต จูมบาล
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๘๑

เด็กชายศุภชัย บูญโสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๘๒

เด็กหญิงกนกอร ธรรมทะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๘๓

เด็กหญิงอาริยา เวียงคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๘๔

เด็กหญิงพรพนา เหมาะสมาน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๘๕

เด็กหญิงนัฐธิชา นักพรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๘๖

เด็กหญิงขวัญระชา นกโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๘๗

เด็กหญิงพรพิมล แก้วการุณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๘๘

เด็กหญิงอุดมพร สาลีทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๘๙

เด็กหญิงลัดดา คำภู
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๙๐

เด็กหญิงทวีทรัพย์ บุตรโคตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๙๑

นายธีระศักดิ

์

สิงโห
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๙๒

นายศุภกิจ โสดาโคตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๙๓

นายศักดิศิธร

์

แสงสกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๙๔

นายอนุชา แดงพวน
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๙๕

นายสมรักษ์ ศรีจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๙๖

นายธนพร เวียงคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๙๗

นายกิตตินันท์ สุระสิงห์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๙๘

นายวรชิต หอมหวน
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๘๙๙

นายวรการ แสงสกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๐๐

นายธีระศักดิ

์

บุญโสม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๐๑

นางสาวจารุภา แสงสกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๐๒

นางสาวพิมวิมล แสงสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๐๓

นางสาวสุกัญญา ฝงนิล
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๐๔

นางสาวเกษรา ปฏิเหตุ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๐๕

นางสาวชลธิชา ศรีจันศร
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๐๖

นางสาวขนิษฐา แสงสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๐๗

นางสาวพรทิพย์ แสงสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๐๘

นางสาวรัตติกาล เครือบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๐๙

นางสาวอาทิตยา เสนศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๑๐

นางสาวมัสยา กมลมาลย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๑๑

นางสาวชนิดา ตันสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๑๒

นางสาวกนกพร บุดดีหงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๑๓

นางสาวณัฐพัชร์ มหาวงศ์ตระกูล
๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๑๔

เด็กชายกฤติพงษ์ ศรีภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๑๕

เด็กชายจารุกิตต์ อินธิเดช
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ผลบุญ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๑๗

เด็กหญิงธันยารัตน์ พิมพา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๑๘

เด็กหญิงภัททิยา จันทศรี
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๑๙

เด็กชายภูวเดช มาลัย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๒๐

เด็กชายรฐนนท์ หอมหวล
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๒๑

เด็กหญิงลลิตา พิมพ์สมโภช

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๒๒

เด็กหญิงวรรณวิสา สิงห์คำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๒๓

เด็กหญิงอภัสรา บุระณะ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๒๔

เด็กชายอุดมพงษ์ บุรกรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔๑ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๒๕

เด็กชายมงคล ดวงไชย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๒๖

เด็กหญิงวัลยา อุ่นอ้าย
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๒๗

เด็กชายวายุ จันทะศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๒๘

เด็กชายชนะชัย อำไพ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๒๙

เด็กหญิงธัญรดา สุจิต
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๓๐

เด็กหญิงนราธิป พิมพา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๓๑

เด็กชายสุเมธ เนินนาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๓๒

เด็กหญิงเนตรนภา ชาวบ้านซ่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๓๓

เด็กหญิงนันทพร พยาเครือ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๓๔

เด็กชายพัฒนพี สุขวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๓๕

เด็กชายกิตติภูมิ สารภาพ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา คลธา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๓๗

เด็กหญิงปญาพร กาลเมฆ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๓๘

เด็กชายพงศ์พล บุญเปริง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๓๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

ทองย่อม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๔๐

เด็กหญิงสุจิตตา บุญคุณ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๔๑

เด็กชายเลิศชัย จันทร์สมุทร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๔๒

เด็กชายวีรภาพ ผลบุญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๔๓

เด็กหญิงอริศรา หัสดรกิง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๔๔

เด็กหญิงเจวรี ดอกโศก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๔๕

เด็กชายจารุกิตติ

์

ไกรจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๔๖

เด็กชายชนะรัตน์ ปฏิเหตุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๔๗

เด็กหญิงณัฐชุดา พิลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๔๘

เด็กหญิงนิชานันท์ ศรีไพศาล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๔๙

เด็กหญิงพักภิรม ปฏิเหตุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๕๐

เด็กหญิงสุภาวดี ดอกโศก
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๕๑

เด็กหญิงอลิสา พรมมาดวง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๕๒

เด็กชายเจษชฎาภรณ์
แสงสกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๕๓

เด็กหญิงสมพาน ขันคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๕๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

สารภักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๕๕

เด็กหญิงอโนมา ดอกโศรก
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๕๖

เด็กหญิงเมทิรา ไชยรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๕๘

เด็กหญิงกรรณิกา แพงมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีชัยภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๖๐

เด็กชายชนะชัย ประทุมชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๖๑

เด็กหญิงชนันธร ศรีเงินยวง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญนำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๖๓

เด็กชายทศพล มนต์ขลัง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๖๔

เด็กชายธีรเดช บุญโสม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๖๕

เด็กชายนฤเบส นนทะสี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๖๖

เด็กหญิงนันท์นภัส คำพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๖๗

เด็กหญิงประภาพร ยืนยาว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๖๘

เด็กหญิงพรประเสริฐ สุริโย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๖๙

เด็กหญิงวนิดา ทุยคำ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๗๐

เด็กหญิงวริศรา เจนเชียวชาญ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๗๑

เด็กหญิงวัสสวดี วันดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา อาจญาทา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๗๓

เด็กหญิงอรทัย โคตรวงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๗๔

เด็กชายอรรถวิทย์ บุรินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๗๕

เด็กหญิงอุไรศรี ผาแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๗๖

เด็กชายชนวีร์ แก้วคำมี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๗๗

เด็กชายพิสิษฐ์ เพชรสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๗๘

เด็กชายภูวดล กัณหา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๗๙

เด็กหญิงกิตติญา วิเศษหมืน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๘๐

เด็กหญิงจุฬา จิตตสอน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๘๑

เด็กหญิงชยิสรา สุรสิงห์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๘๒

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์สมุทร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๘๓

เด็กชายภูบดินทร์ โพธิสุขไสย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๘๔

เด็กหญิงวิมพ์วิภา สังขาว
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๘๕

เด็กหญิงศิระประภา พิมพ์เสนา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๘๖

เด็กชายศุภโชค ใจดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๘๗

เด็กชายสิรภัทร ศิริศิลป
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๘๘

เด็กชายสุรชัย พลสงคราม
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๘๙

เด็กชายหงษ์ทอง เพิมพรม

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๙๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุ่นเมือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๙๑

เด็กหญิงกัญญาพร สุทธวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๙๒

เด็กชายกรวิชญ์ บุญทาทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๙๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ ปกศรรัก
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๙๔

เด็กหญิงจิรฐา จันทร์ศรี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๙๕

เด็กหญิงธันยพร พิมพ์เสนา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สุปตติ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๙๗

เด็กหญิงยุภาสินี กัณหะรักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๙๘

เด็กหญิงรสพร บรรลุ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๘๙๙๙

เด็กชายสัจจวัฒน์ ทิพย์สมบัติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๐๐

เด็กชายสุริยะ พัดมณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๐๑

เด็กหญิงเกวรินทร์ ขุนศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๐๒

เด็กหญิงเอธยา พูนเจดีย์
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๐๓

เด็กชายกริชชัย ชัยโก
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๐๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ วงค์สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๐๕

เด็กหญิงกัลยา เลาพิลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๐๖

เด็กหญิงกาญจนา จำปาเต็ม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๐๗

เด็กหญิงกาญจนา พูนสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๐๘

เด็กหญิงขนิษฐา ไชยโคตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๐๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ไชยโคตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๑๐

เด็กหญิงชลธิชา คำแพง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๑๑

เด็กหญิงชลธิชา รัตวาลย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๑๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รินสาทร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๑๓

เด็กชายณัฐพล หนุนวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๑๔

เด็กชายณัฐพล อินธิเดช
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๑๕

เด็กหญิงดารารัตน์ สายสิงห์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๑๖

เด็กชายธงชัย ปฏิเหตุ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๑๗

เด็กหญิงธนพร นวลอ่อน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๑๘

เด็กหญิงธมลวรรณ คำแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๑๙

เด็กชายธราเทพ พลขันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๒๐

เด็กหญิงนฤมล แววศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๒๑

เด็กหญิงนิภาภรณ์ คำศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๒๒

เด็กชายประพัฒน์ สัตราศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๒๓

เด็กหญิงปริณดา สุวรรณดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๒๔

เด็กหญิงปรียนุช นามสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๒๕

เด็กหญิงพรพิมล สุขชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๒๖

เด็กหญิงรสา มุมประภัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๒๗

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ผาปรางค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๒๘

เด็กชายวรวัฒน์ สาระบัว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๒๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ สมัครการนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔๔ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๓๐

เด็กชายวุฒิชัย นครศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๓๑

เด็กชายวุฒิไกร ผิวขาว
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๓๒

เด็กหญิงศิริภา สูงสง่า
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๓๓

เด็กชายศิวกร หงษาวะดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๓๔

เด็กชายศุภกิตต์ บรรใดทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๓๕

เด็กชายสิทธิเชษฐ์ แสนอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา วิทศิริ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทัดเทียม
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๓๘

เด็กหญิงสุนิสา ผลาผล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๓๙

เด็กหญิงสุปราณี วงค์เสน่ห์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๔๐

เด็กหญิงสุภาพร เฟองไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๔๑

เด็กชายอนุวัตร พิมาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๔๒

เด็กหญิงอรนิตา ชัยธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๔๓

เด็กชายอัษฎาวุธ พรรณาภพ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๔๔

เด็กหญิงอาทิตยา นามเจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๔๕

เด็กชายอิศวะ มะลิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๔๖

เด็กหญิงเกวลิน เรืองรุ่ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๔๗

เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรยิม

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๔๘

เด็กชายเชิดศักดิ

์

สร้อยรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๔๙

เด็กหญิงเมวิกา บุญลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๕๐

เด็กชายโยธิน อนันต์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๕๑

เด็กหญิงกัญจน์อมล ไชยแสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๕๒

เด็กชายจิณพรต บุตรโท

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๕๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

ชาภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๕๔

เด็กหญิงจุฑามณี แก้วคำสอน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วิลาวัลย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๕๖

เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน สืบสิมมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๕๗

เด็กชายณัฏพล สอนนาค
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๕๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วงษ์ชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๕๙

เด็กหญิงณัฐชา แข่งขัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๖๐

เด็กชายณัฐพงศ์ เสนาะนำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๖๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ พงษ์ศรีดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๖๒

เด็กหญิงดวงฤทัย อนันต์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๖๓

เด็กหญิงดารุณี จันทศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๖๔

เด็กหญิงตรีนภา เหล็กเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔๕ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๖๕

เด็กชายทักษิณ จันทร์แสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๖๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ชนะชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๖๗

เด็กชายธนาวุฒิ พลศรีดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๖๘

เด็กหญิงธัญญา อัมพรศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๖๙

เด็กหญิงธิติมา กฤษณกมล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๗๐

เด็กชายธีรพัฒน์ พรำนัก
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๗๑

เด็กหญิงนำทิพย์ วงศ์สุพรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๗๒

เด็กหญิงบัวสอน พันคำภา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๗๓

เด็กหญิงปาริชาติ เสนาพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๗๔

เด็กชายพงษ์สิริ นนท์ใส
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๗๕

นางสาวพรรณี ร่มโพธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๗๖

เด็กหญิงพัชรี ไชยสงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๗๗

เด็กหญิงพิชญาภา จันทะเส
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ประภา ทองปน
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๗๙

เด็กชายพิสิฐกร สิมมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๘๐

เด็กชายภูวนัย กงแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๘๑

เด็กหญิงมลิดา สายที
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๘๒

เด็กหญิงรจนา สุขวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๘๓

เด็กหญิงรัตนาพร หาลาภ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๘๔

เด็กชายราชัน คำศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๘๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เบิกบาล
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๘๖

เด็กหญิงวรรณนิสา วรชินา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๘๗

เด็กหญิงวรรณิภา พรมสิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๘๘

เด็กชายวิชาญ แม่นทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๘๙

เด็กหญิงวิสา สีนิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๙๐

เด็กชายวุฒินันท์ สารสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๙๑

เด็กหญิงสิดารัตน์ ศิรินัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๙๒

เด็กชายสิทธิโชค ดาบไทยสงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๙๓

เด็กหญิงสุนิสา ไชยปญญา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๙๔

เด็กหญิงสุพรรณี สาตสิน
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๙๕

เด็กหญิงสุวิภา พานอูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๙๖

เด็กหญิงอนงค์นาฎ ไชยะทา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๙๗

เด็กหญิงอรพิณ คำกลิน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๙๘

เด็กหญิงอรพิน แท่นงาม
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๐๙๙

เด็กหญิงอลิษา ไชยรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๐๐

เด็กหญิงอังคณา ลือลาภ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๐๑

เด็กหญิงเพ็ญณภา กุตะวัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๐๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสงสนิทมณีโชติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๐๓

เด็กชายไกรฤทธิ

์

พละศักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๐๔

นายกฤษฎา ธรรมพิทักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๐๕

นางสาวกฤษฎาภรณ์ มังกรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๐๖

นายกฤษณะ สายที
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๐๗

นางสาวกำชัย จันทร์เติบ
๐๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๐๘

นายกิตตปกรณ์ ศรีกระหวัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๐๙

นางสาวกุสุมา ท้าวเมืองใจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๐ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๑๐

นางสาวจินดา ผลรักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๑๑

นางสาวจิรัชญา กุลภิรักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๑๒

นายชยุตพล นำระนะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๑๓

นางสาวฐิภาวดี อุดงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๑๔

นายณัฐพล จวงพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๑๕

นายทศพล สุโภภาค
๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๑๖

นางสาวทับทิม แท่งหิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๑๗

นายธนวัฒน์ โภคพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๑๘

นายธวัชชัย มิงขวัญ

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๑๙

นางสาวธิดา จันขะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๒๐

นางสาวธิดารัตน์ นาคอ่อน
๒๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๒๑

นายธีระยุทธ แสนทวีสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๒๒

นางสาวนภาพร วงค์เสนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๒๓

นายนัฐนันท์ บัวใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๒๔

นายนันทวัฒน์ สุขอนงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๒๕

นางสาวนารีศิริ ถาวรพงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๒๖

นางสาวนิภาพร พุ่มแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๒๗

นายบุดดา ศรชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๒๘

นางสาวบุษบา ประทุม
๐๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๒๙

นางสาวปยะนันท์ มุ่งสิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๓๐

นางสาวปยะภรณ์ ทลุมศิลป
๑๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๓๑

นายพนม ปฏิเวทย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๓๒

นางสาวพรชิตา นาคยอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๓๓

นางสาวมัณฑนา องอาจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๓๔

นางสาวละอองดาว ผิวอ้วน
๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๓๕

นางสาวลาวัณย์ นนศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๓๖

นางสาวลินดา โคสารคุณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๓๗

นายวรชัย พืนพรม

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๓๘

นางสาววัลลภา คงคูณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๓๙

นางสาววิภาวดี จันทะเจียด
๐๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๔๐

นางสาววิราวรรณ มาเลิศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๔๑

นางสาววิไรพร ผลรักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๔๒

นางสาวศศิพรรณ นาจาน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๔๓

นางสาวศิรินันท์ หนูพรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๔๔

นางสาวสกาวเดือน ผิวอ้วน
๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๔๕

นางสาวสิริกร ทรงอาจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๔๖

นางสาวสุกัญญา บำรุงศิลป
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๔๗

นางสาวสุดารัตน์ ขันธวัตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๔๘

นายสุภนัย ประทีปทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๔๙

นางสาวสุวัจนี เสมาทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๕๐

นางสาวอรนิกา อุโคตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๕๑

นายอรรถชัย ยาเสร็จ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๕๒

นายอรรถพล ศรีคูณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๕๓

นายอรอนงค์ ตันเลิศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๕๔

นางสาวอรอุมา กอจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๕๕

นางสาวอัญชลีพร ดวงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๕๖

นายอาทิตย์ อุบบาลี
๓๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๕๗

นางสาวอุษณีย์ บุญกอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๕๘

นางสาวอุไรพร ทองแจ่ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๕๙

นางสาวเกวลิน ยศศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๖๐

นายเจษฏา พิมพ์วงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๖๑

นางสาวเบญจวรรณ โยธาพล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๖๒

นางสาวเพ็ญนภา จอมพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๖๓

นางสาวเสาวลักษ์ ทับทิมหิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๖๔

นายเอกรัฐ เกือกูล

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๖๕

นางสาวแต พะธะนะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๖๖

นายไพสิทธิ

์

พิลาแดง
๑๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๖๗

นางสาวกฐิน ยศสมบัติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๖๘

นายกฤชฏา จราฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๖๙

นางสาวกัญญารัตน์ สารทา
๒๐/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๗๐

นายกิตติพัฒน์ มัศยามาศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๗๑

นางสาวขนิษฐา แสวงนาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๗๒

นางสาวคุนัญญา ไชยโคตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๗๓

นางสาวจริยา บาดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๗๔

นางสาวจิรศักดิ

์

เหล่าออง
๑๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๗๕

นางสาวชฎาพร ศรีทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๗๖

นางสาวชลรัตน์ดา ชัยโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๗๗

นางสาวชุติมา พันธ์ผิว
๒๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๗๘

นายณัฐกฤษฏิ

์

ชมภูประเภท
๐๙/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๗๙

นางสาวณัฐกานต์ โพธิพุ่ม

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๘๐

นายณัฐนนท์ พลศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๘๑

นายณัฐวุฒิ ไชยโคตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๘๒

นายดำรงค์พันธ์ แสนทวีสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๘๓

นายทศพล ระมา
๒๐/๑๑/๒๕๓๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๘๔

นางสาวทองประสงค์ ชำนาญกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๘๕

นายทินกร สร้อยคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๘๖

นายธนชัย วงษาชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๘๗

นางสาวธนภรณ์ พรมดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๘๘

นายธนวัฒน์ ก้อนเงิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๘๙

นายธนาคาร ทองเหลือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๙๐

นายธวัชชัย วงษ์ผาบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๙๑

นางสาวธิดารัตน์ ราชนาวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๙๒

นางสาวนริศรา พลเยียม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๙๓

นางสาวนริสรา คำเก่ง
๓๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๙๔

นางสาวนฤมล เสนาะคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๙๕

นางสาวนิติพร หนุแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๙๖

นางสาวบรรจง พุ่มจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๙๗

นายปฐวี ชินทะวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๙๘

นางสาวประทุมมา ไชยบุญมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๑๙๙

นางสาวปวีณา พูลเพิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๐๐

นางสาวปองหทัย สายอุทา
๒๐/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๐๑

นายพงศกร พิเศษรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๐๒

นางสาวพรพิมล วงศ์นามเถาว์
๒๒/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๐๓

นายพัฒน์ธนิพงษ์ พูลทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๐๔

นายพุทธชาติ มานุช
๐๗/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๐๕

นางสาวมะลิวัลย์ ปุณประวัติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๐๖

นางสาวมิตธยา รูปแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๐๗

นางสาวรจนา วงค์พันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๐๘

นายราเชนท์ เวียงคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๐๙

นางสาวลาวัลย์ ประสงค์เสียง
๐๙/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๑๐

นางสาววรรณภา ระดมแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๑๑

นางสาววรรณรดา เสียงใส
๑๓/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๑๒

นางสาววรรณวิภา อำพานทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๑๓

นางสาววิภา บุญกระเสริม
๒๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๑๔

นายวุฒินันท์ สาวันดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๑๕

นางสาวศิริกาญจนา รักษาพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๑๖

นายสรายุทธ มัครินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๑๗

นางสาวสายใจ บุญสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๑๘

นางสาวสุจิตรา อันตีระติง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๑๙

นางสาวสุจิตรา โอสถศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๒๐

นางสาวสุดสาคร พาสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๒๑

นางสาวสุทธิดา สมตา
๒๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๒๒

นายสุรศักดิ

์

แพงบุดดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๒๓

นางสาวสุวรรณี ชาภักดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๒๔

นางสาวสุวิมล สายสมบัติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๒๕

นายหาญณรงค์ อุปถัมภ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๒๖

นายอนิรุต นาคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๒๗

นายอนุชิต ภูเขาทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๒๘

นายอรรถสิทธิ

์

มาลีบูชา
๑๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๒๙

นายอัษฎา ยืนมัน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๓๐

นางสาวอาทิตยา มานุช
๒๘/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๓๑

นายอานนท์ โคตวงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๓๒

นางสาวอารีลักษณ์ ยะริรมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๓๓

นางสาวเจนจิรา นนท์ศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๓๔

นางสาวเทพมนฑา วาจาคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๓๕

นางสาวเพ็ญนภา ทองสัมฤทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๓๖

นางสาวเมธาวี พรมชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๓๗

นางสาวเสาวลักษณ์ แทนหอม
๐๓/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๓๘

นางสาวเอรวัลย์ ยันตะเคียน
๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๓๙

นายโชติชัย สุวรรณวิทย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๔๐

นางสาวโสภิตา สอนฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๔๑

เด็กชายพีรวิชญ์ เงานอ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๔๒

เด็กหญิงภันทิลา ตามบุญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๔๓

เด็กหญิงภาพิมล อัมภรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๔๔

เด็กหญิงสุจิตรา บู่คำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๔๕

เด็กชายกตัญู พุ่มจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๔๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย ประสงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๔๗

เด็กหญิงจันทมณี พวงจำปา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๔๘

เด็กชายชัชวาล งามดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๔๙

เด็กชายชานนท์ ทองบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๕๐

เด็กชายฐิติพงศ์ วารินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๕๑

เด็กชายดรัณภพ ชาติสีหราช
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๕๒

เด็กชายธรรมวัฒิ ทองบุตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๕๓

เด็กชายธราธร วรราช
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๕๔

เด็กชายธวัชชัย ทองบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๕๕

เด็กหญิงประภาพร สุนทรเพราะ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๕๖

เด็กชายประมวลศักดิ

์

ทองงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๕๗

เด็กหญิงปุณยนุช ทองบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๕๘

เด็กหญิงพรธิตา ไชยภักดี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๕๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุตรแดง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๖๐

เด็กหญิงราณี ทองบุตร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๖๑

เด็กชายศราวุฒิ ไชยภักดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๖๒

เด็กชายสรพัศ ทองวัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๖๓

เด็กหญิงสุชานรี ทองบุตร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๖๔

เด็กหญิงอชิรญา ตาลเพลิง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๖๕

เด็กหญิงอรปรียา ไชยภักดี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๖๖

เด็กชายอรรถพล ชูหลง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๖๗

เด็กหญิงอัญยานี ไชยภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๖๘

เด็กหญิงอาริยา บุตรแดง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๖๙

เด็กชายอำนาจ สุระ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๗๐

เด็กหญิงเนตรนภา ทองบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๗๑

เด็กหญิงเบญจพรรณ ชาติสีหราช
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๗๒

เด็กหญิงกรกมล พลพระแทน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๗๓

เด็กชายนพนันท์ นครศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๗๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ตะเกรียงผล

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๗๕

เด็กหญิงอรวรรยา ทองบุตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๗๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทองบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๗๗

เด็กชายศรายุทธ โสสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๗๘

เด็กหญิงสุกันญา ทรัพย์สมบัติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๗๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

สัตตะนันท์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา ทองบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๘๑

เด็กหญิงแพรวพรรณ คำภาสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๘๒

เด็กชายกฤตนดร ภูเขาใหญ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๘๓

เด็กชายชญานนท์ จุลแดง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๘๔

เด็กชายทยากร บุตรแดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๘๕

เด็กหญิงรุ่งตะวัน คำภาสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๘๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีสุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๘๗

เด็กหญิงเกษร ชาติสีหราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๘๘

เด็กชายกนก สิมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ แย้มพุฒ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๙๐

เด็กชายทยากร นันทะรักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๙๑

เด็กหญิงศรุตา ทองมาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๙๒

เด็กหญิงศิญาลัคน์ อุ่นจิตร
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๙๓

เด็กหญิงศิรินาถ สีฟา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๙๔

เด็กหญิงศุภิสรา ใจตรง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๙๕

เด็กหญิงสินีนาฎ สีฟา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๙๖

เด็กหญิงณัฐาพร พืนผา

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๙๗

เด็กชายธนากร โสลุน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๙๘

เด็กชายสิริวิทย์ สีจันฮด
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๒๙๙

เด็กหญิงกมลชนก บุญจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๐๐

เด็กชายณัฐพล สายเพ็ชร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๐๑

เด็กชายกายสิทธิ

์

อินอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๐๒

เด็กหญิงกุลกัญญา ชราศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๐๓

เด็กชายภูชิต จันทร์ละออ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๐๔

เด็กชายวรพงษ์ มาตวิเศษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๐๕

เด็กชายวีระพงษ์ เสาทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๐๖

เด็กหญิงปลืมจิตร

้

สายสมบัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๐๗

เด็กชายมนัญชยา สุภาวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๐๘

เด็กหญิงวรัญญา ศรีเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๐๙

เด็กชายวุฒิชัย แข็งสันต์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๑๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร โคตรสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๑๑

เด็กหญิงขวัญจิรา เขียวอ่อน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๑๒

เด็กหญิงขวัญชนก กิตติโชค
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๑๓

เด็กชายคณาธิป สุมงคล
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๑๔

เด็กหญิงจันทกร บุญเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองขาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๑๖

เด็กชายชยานันท์ สมภาวะ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๑๗

เด็กหญิงชาลินี พาบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๑๘

เด็กหญิงชิดชนก สิงห์ซอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๑๙

เด็กหญิงญานิศา ไกรษี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๒๐

เด็กหญิงณัชชา สูงโคตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๒๑

เด็กหญิงณัชฌากรณ์ ฐิติสมบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๒๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

คำแคว้น
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๒๓

เด็กหญิงณัฐวดี จันทร์หอม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พันรอบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๒๕

เด็กชายดนุสรณ์ กิมเกลียง

่ ้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๒๖

เด็กชายตันติกร ชาภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๒๗

เด็กชายธนกฤต มะลัย
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๒๘

เด็กหญิงธนิษฐา จันทร์เติบ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๒๙

เด็กหญิงธัญพิชชา รัศมี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๓๐

เด็กชายธันยบดี จันทร์แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๓๑

เด็กชายธีระพงษ์ อัมภรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๓๒

เด็กหญิงนวพร สายสิม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๓๓

เด็กหญิงนำฝน สระสมทรัพย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์ฉาย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๓๕

เด็กหญิงปณิดา คำสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๓๖

เด็กหญิงปพิชญา คำสด
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๓๗

เด็กชายปรวัฒน์ วงษ์ประสาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๓๘

เด็กหญิงพรนพัช น้อยมะณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๓๙

เด็กหญิงพริฏฐา แสนคูณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๔๐

เด็กหญิงพัชรมัย นนท์ใส
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๔๑

เด็กชายพิชุตม์ ผดุงเวียง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ประภา พิมพ์สมาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๔๓

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วหานาท
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๔๔

เด็กหญิงภัทราวดี สมภาวะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๔๕

เด็กหญิงมัลลิกา ไกรเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๔๖

เด็กชายยศกร อิมอ้วน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๔๗

เด็กชายรัชพล จันดาบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๔๘

เด็กหญิงวริศรา บุญพยัคฆ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๔๙

เด็กหญิงวัทนวิภา ผ่านพรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๕๐

เด็กหญิงวิจิตรา โนนสังข์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๕๑

เด็กชายวิณณวัตร สืบวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๕๒

เด็กชายวิเศษสิทธิ

์

นันทา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๕๓

เด็กหญิงศิริประภา วงษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๕๔

เด็กชายศุภกร มุ่งหมาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๕๕

เด็กชายศุภชัย พัสติ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๕๖

เด็กชายศุภณัฐ มุ่งหมาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๕๗

เด็กหญิงสิรินภา สังขพงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๕๘

เด็กหญิงสิริมา ทศชุม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๕๙

เด็กชายสุรชัย ชาภักดี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๖๐

เด็กชายสุเมธี สุขประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๖๑

เด็กชายอนุชา ไตรรัตน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๖๒

เด็กหญิงอลิสลา โสสา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๖๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ แก้วสง่า
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๖๔

เด็กหญิงอุษณีย์ ศรีปตเนตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๖๕

เด็กชายเจษฎาพร สงคราม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๖๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์ซอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๖๗

เด็กชายเมืองแมน สิงห์สวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๖๘

เด็กหญิงเอมิกา สารีพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๖๙

เด็กชายไตรทศ ปานศรีแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๗๐

เด็กหญิงกมลพร ไกรษี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๗๑

เด็กหญิงกัณฐิกา พงษ์อ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๗๒

เด็กชายจักรพล สังข์สุวรรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๗๓

เด็กชายชนม์ชนก ทองสุ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๗๔

เด็กหญิงชนัญชิตา พิมพา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๗๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา แสงตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๗๖

เด็กหญิงพิกุลแก้ว พละศักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๗๗

เด็กชายวัชรพล พลชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๗๘

เด็กชายสรธร เครือปะละ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๗๙

เด็กชายทันตะวัน บุญราษฎร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๘๐

เด็กชายธีรสิทธิ

์

สอนไชยาติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๘๑

เด็กชายนฤเบศร์ สิทธิสงคราม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๘๒

เด็กชายกฤษฎา ศักดิพงษ์

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๘๓

เด็กชายณัฐพล ไผ่เลียง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒ เถาวัลย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๘๕

เด็กชายทักษ์ไท โชติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๘๖

เด็กชายธนภัทร ธาตุทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๘๗

เด็กชายธีรภัทร วงศ์เจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๘๘

เด็กชายธีระเดช รสชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๘๙

เด็กหญิงบุญตา ระนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๙๐

เด็กหญิงปนัดดา กุลศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๙๑

เด็กหญิงประกายมุก ศรีหาบุตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๙๒

เด็กชายปวริศ มาระสา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ แจ่มเชือ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๙๔

เด็กชายพีระพล เต่าลอย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๙๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ คำสีทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๙๖

เด็กหญิงมนต์ธิดา คมใส
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๙๗

เด็กชายยุทธพงศ์ พำนัก
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ นวลงาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๓๙๙

เด็กหญิงวรรณิดา แก่นมาลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๐๐

เด็กหญิงวริศรา ศรีเอิบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๐๑

เด็กหญิงวิไลพร กุลศิริ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๐๒

เด็กชายสิรภัทร พคิณี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๐๓

เด็กหญิงสีทอง อินทรีย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๐๔

เด็กหญิงสุนิสา รสชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๐๕

เด็กชายสุภนัย เมษาดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๐๖

เด็กชายสุรเดช จงเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๐๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นามปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๐๘

เด็กชายอชิรวิทย์ แสวงพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๐๙

เด็กชายอดิเทพ มงคลแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๑๐

เด็กหญิงอริศรา เหลาสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๑๑

เด็กหญิงอัมพิกา ติจะนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๑๒

เด็กหญิงเบญญาภา ไผ่เลียง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๑๓

เด็กหญิงแพรวพรรณ สุวรรณกิจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมปาน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๑๕

เด็กชายก้องกิดากร บุญสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๑๖

เด็กชายชนากร ผิวจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๑๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ วงค์ใหญ่
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๑๘

เด็กหญิงณัฐพร ลาอำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ติจะนา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญจริง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๒๑

เด็กชายธนพล ใชยภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุทไธสงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๒๓

เด็กชายธีรภัทร เครือแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๒๔

เด็กหญิงนลินนิภา พิทักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๒๕

เด็กหญิงนิดานุช โชคชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๒๖

เด็กชายบรรณวิชญ์ รสชาติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๒๗

เด็กหญิงบุญญิตา ไสยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๒๘

เด็กหญิงปภัสรา ดาวเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๒๙

เด็กหญิงปรียาพร บุญเกิง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๓๐

เด็กหญิงปยพร ทำสะอาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๓๑

เด็กหญิงพิมพ์เงิน รสชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๓๒

เด็กชายพิริยะพงศ์ ไชยภักดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๓๓

เด็กชายภูเบศร์ ไกรยา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๓๔

เด็กหญิงมิลดา มาระสา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๓๕

เด็กหญิงยลลดา มรรคพิมพ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๓๖

เด็กหญิงรัตติยา รสชาติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๓๗

เด็กหญิงวสาข์ บุญร่วม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๓๘

เด็กหญิงศิรารมย์ ปทุมวัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๓๙

เด็กชายศิริวัฒน์ ภานะรมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๔๐

เด็กชายศิวกร จันทร์เรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๔๑

เด็กชายสมพร บุญมา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๔๒

เด็กหญิงสุธาสินี สุพรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๔๓

เด็กชายสุธิราช ศรีสวย
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๔๔

เด็กหญิงสุพิน เสนคราม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๔๕

เด็กชายอนันต์ ปานวันนะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๔๖

เด็กชายอัครพนธ์ พรมพิมาร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๔๗

เด็กชายอิทธิกร จรัญญา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๔๘

เด็กชายเด่นชัย เคือคุณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๔๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชำนาญยงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๕๐

เด็กชายเอกรัฐ สารสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๕๑

เด็กชายโยนา ฮ้อยคำภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๕๒

เด็กชายไกรวิทย์ มังษะชาติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๕๓

เด็กชายกนกพล พรำนัก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๕๔

เด็กชายกฤษฎา ศรีเอิบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๕๕

เด็กชายกฤษฎา ใจกล้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๕๖

เด็กหญิงชลันดา พโยม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๕๗

เด็กหญิงฑิตยา มาระสา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๕๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ก้อนดินจี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๕๙

เด็กหญิงณัฐชาวดี ศรีสวย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๖๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ห่อทรัพย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๖๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

บุญมาเลียง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๖๒

เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ พันเกษราช
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๖๓

เด็กชายธนกร สืบสา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๖๔

เด็กชายธนพงษ์ ผิวจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๖๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ดวงจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๖๖

เด็กชายนริน ศิริเวช
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๖๗

เด็กชายนฤดล ไพรบึง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๖๘

เด็กหญิงนันณภัทร สอนโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๖๙

เด็กหญิงประภาพร พรำนัก
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๗๐

เด็กหญิงประภาวณีย์ คุณสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๗๑

เด็กหญิงปริญญารัตน์ โสนาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๗๒

เด็กชายพรชัย โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๗๓

เด็กหญิงพิมนภา รสชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ปญจิตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ปตถาพิมพ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เมียดสีนา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๗๗

เด็กชายภูพิรัฐ ไกรยา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๗๘

เด็กหญิงมณียา พรมพิมาร
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๗๙

เด็กหญิงยอดเงิน ทองบัว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๘๐

เด็กหญิงรัชนีกร สิงห์ซอม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๘๑

เด็กหญิงลลนา ปาฉลาด
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๘๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีสืบ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๘๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ เสนคราม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๘๔

เด็กหญิงสุทธิดา โถทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๘๕

เด็กหญิงสุนิสา เคียงสันเทียะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๘๖

เด็กชายอณิรุต ตาทุวัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๘๗

เด็กชายเมธา จำปารัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๘๘

เด็กชายเอกรัฐ กงล้อม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๘๙

เด็กชายแสงตะวัน สำโรงแสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๙๐

เด็กชายกิตติชัย จงเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๙๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา โกศล
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๙๒

เด็กหญิงดารุณี รักษาศิล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๙๓

เด็กชายธนาวุฒิ ทาปลัด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๙๔

เด็กหญิงนวลินทร์ มะพลับทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๙๕

เด็กหญิงปนัดดา ฤทธิสุข

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๙๖

เด็กชายประวิทย์ คำศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๙๗

เด็กหญิงปติยาธร โชคบัณฑิต
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๙๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ นามปญญา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๔๙๙

เด็กหญิงเพชรลดา คำเหล็ก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๐๐

เด็กหญิงกุลธิดา โกศลเวช
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๐๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยภักดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๐๒

เด็กหญิงวนิดา ศิรินัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๐๓

นางสาวสุนิสา สุขสว่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๐๔

เด็กชายคงเดช ตันตะยอด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๐๕

เด็กหญิงนราวรรณ อรรคพงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๐๖

เด็กหญิงปยวรรณ วงศ์ประเทศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๐๗

เด็กหญิงมุทิตา สทอนเมือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๐๘

เด็กชายรัตนากร ทองทิพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๐๙

เด็กหญิงสุรีพร ทองทิพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๑๐

เด็กชายอภิชัย ธรรมสูน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๑๑

เด็กหญิงอรปรียา คล้ายฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๑๒

เด็กชายเขมทัต แก้วรักษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๑๓

เด็กหญิงกรรณิกา แถบมูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๑๔

เด็กหญิงดวงฤทัย วรรณทวี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๑๕

เด็กหญิงทิชาภัทร์ แจ่มเชือ

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๑๖

เด็กหญิงปารณีย์ สิงห์ไกร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๑๗

เด็กชายพนาสันต์ วิเศษสังข์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๑๘

เด็กชายพัทธดนย์ เกษี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๑๙

เด็กหญิงพิยดา โกศล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๒๐

เด็กหญิงรุ่งนภา แจ่มเชือ

้

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๒๑

เด็กชายวินิจ ใจเครือ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๒๒

เด็กชายสราวุธ จันดากุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์ชืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๒๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ โจมสติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๒๕

เด็กชายอนุภัทร สิมนาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๒๖

เด็กหญิงอภิญญา บุตรสุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๒๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ กงล้อม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๒๘

เด็กชายเตมีย์ สินไชย
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๒๙

เด็กชายกฤษฎา คำนึง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๓๐

เด็กหญิงจันทิมา บุตรสุวรรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๓๑

เด็กหญิงชลธาร บุตรสบิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๓๒

เด็กชายชัยณรงค์ ยาเลิศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๓๓

เด็กชายฐิติพงศ์ วุฒิงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๓๔

เด็กหญิงณัฐฐาพร อู๋เถือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๓๕

เด็กหญิงณัฐรัตน์ จันทร์งาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๓๖

เด็กชายธิติพันธุ์ ดวงจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๓๗

เด็กชายธีรภัทร พรมเคน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๓๘

เด็กหญิงพรธวัล พุทธเสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๓๙

เด็กชายพิษณุ ศิรินัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๔๐

เด็กหญิงมานิดา มูลคม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๔๑

เด็กหญิงวรรณิดา พันธ์สุโพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๔๒

เด็กหญิงวิภาวดี คำศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๔๓

เด็กหญิงสายรุ้ง กงล้อม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๔๔

เด็กหญิงสุจิตตรา สะพัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๔๕

เด็กหญิงสุตาภัทร เจือทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๔๖

เด็กหญิงสุมินตรา โกศล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๔๗

เด็กชายอนาวิล ธรรมวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๔๘

เด็กหญิงเมย์วดี จูมครอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๔๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ โกศล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๕๐

เด็กหญิงโสภา โกศล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๕๑

เด็กชายกฤษฎาวุธ กุลมาต
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๕๒

เด็กชายจักรินทร์ สุขชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๕๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยะพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๕๔

เด็กหญิงณัฐติยา ฉลาดศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์หอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๕๖

เด็กหญิงณิชา ภูติยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๕๗

เด็กชายธีรพล ภูนะยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๕๘

เด็กชายธีรภาพ ภูนะยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๕๙

เด็กชายศราวุธ ศรีรส
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๖๐

เด็กชายสังวาลย์ คำนึง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๖๑
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์

กัลยาคู
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา งันปญญา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๖๓

เด็กชายเจษฎากร สะอาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๖๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีแพงมล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ แจ่มสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๖๖

เด็กชายธนาธิป แซ่อึง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๖๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

เสาะใส
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๖๘

เด็กหญิงพรฐิมา จูมครอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๖๙

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

จำปา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๗๐

เด็กชายวัฒพล ทองอ้ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๗๑

เด็กชายวัฒิพงค์ โกศล
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๗๒

เด็กชายสุรชัย โสภาลี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๗๓

เด็กชายสุรเดช วารินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๗๔

เด็กหญิงสไบทิพย์ โพธิสาชัย

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๗๕

เด็กชายเสาวณิชย์ ศรีโพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ เมืองทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๗๗

เด็กชายธรรมรัตน์ แจ่มเชือ

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๗๘

เด็กชายธวัชชัย สิงห์ทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๗๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศิริปญญา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๘๐

เด็กชายภัทรบุญ สิงสีทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๘๑

เด็กชายศาสตราวุธ ใจทรง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๘๒

เด็กหญิงสุพัตรา แจ่มเชือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๘๓

เด็กชายอณูทิพย์ สุขจิตต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๘๔

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

บุญพอ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๘๕

นายธีระวุฒ ศุภนานัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๘๖

เด็กชายพีระภัทร์ เรือโปะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๘๗

เด็กหญิงภาลิตา กันยาพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๘๘

เด็กหญิงวิภาดา เจริญพร
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๘๙

นายสมยง กันยานี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๙๐

เด็กหญิงสายพิน อัมพร
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๙๑

เด็กชายกฤษฎา สะสีสังข์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๙๒

เด็กชายธนันท์ชัย ก้านเกตุ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๙๓

เด็กชายธนากร พลเยียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๙๔

เด็กชายนัทธพงษ์ พรมวันดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๙๕

เด็กหญิงพัชรธิดา ใสเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๙๖

เด็กชายพิทักษ์ โนนน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เชือนุ่น

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๙๘

เด็กชายภราดร ศรีรักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๕๙๙

เด็กหญิงมาลัย โมลาศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๐๐

เด็กชายมินทดา หงษ์คำ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๐๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สุริยเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๐๒

เด็กชายวัชรินทร์ สายสิงห์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๐๓

เด็กชายวิวัฒน์ สะเกษ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๐๔

เด็กหญิงศิรินทรา กองหิน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๐๕

เด็กหญิงศุภัชญา วงละคร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๐๖

เด็กชายสัญชัย ใขแสง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๐๗

เด็กหญิงสุภนิดา แสงทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๐๘

เด็กชายอนุชัย อยู่คง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๐๙

เด็กชายอนุชิต อยู่คง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๑๐

เด็กชายอนุชิต โคบุตร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ วงค์ชาลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๑๒

เด็กชายอภิชัย กงแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๑๓

เด็กชายอัครเดช งามสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๑๔

เด็กหญิงเขมวิกา ด่วนตะคุ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๑๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นัยนิตย์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๑๖

เด็กชายกฤษฎา เมษาดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๑๗

เด็กชายกันทราการ พรมวันดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๑๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ นิลแสง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๑๙

เด็กหญิงจิรภิญญา ทองคำผุย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๒๐

เด็กหญิงจิรวรรณ เทนสุนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๒๑

เด็กชายทินกร เทนสุนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๒๒

เด็กชายนครินทร์ เสาว์ปา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๒๓

เด็กหญิงปภัชสร ขุมทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ นามโคตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖๑ / ๕๙๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๒๕

เด็กหญิงพัชราภา สามสี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๒๖

เด็กหญิงพัชริดา นัยเนตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๒๗

เด็กหญิงพิมลภา สานนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๒๘

เด็กหญิงวรัทยา นามโคตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๒๙

เด็กหญิงศิริวรนันท์ ครองยุติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๓๐

เด็กชายศิวัฒน์ กาประสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา เทพตาแสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๓๒

เด็กชายสุรนาท สาวันดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๓๓

เด็กชายอภิวัฒน์ พิมะกร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๓๔
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์

จันอ่อน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๓๕

เด็กหญิงแสนธิดา ธงชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๓๖

เด็กหญิงกานติมา สืบสา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๓๗

เด็กชายจิณณวัตร สุขไชย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๓๘

เด็กหญิงจิรัชญา โคสารคูณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๓๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สวัสดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๔๐

เด็กหญิงชัญญา บุลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๔๑

เด็กชายณัฐพนธ์ พรมรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๔๒

เด็กหญิงดรัลพร นรินนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๔๓

เด็กชายธนโชติ จุมครอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๔๔

เด็กหญิงปนัดดา ทองบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๔๕

เด็กชายปยพงษ์ เศษภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๔๖

เด็กหญิงผริตา บัวเตย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๔๗

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เทพตาแสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๔๘

เด็กหญิงวนิดา สำลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๔๙

เด็กชายวิศวะ ครองยุติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๕๐

เด็กหญิงไหมแก้ว ก้อนทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๕๑

เด็กชายกฤษดา ตามบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๕๒

เด็กชายนันทศักดิ

์

วังชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๕๓

เด็กหญิงภาณุมาศ ตามบุญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๕๔

เด็กชายวัชระ ผาแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กกกนทา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๕๖

เด็กชายสถาพร โมลิดา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๕๗

เด็กชายสัมฤทธิ

์

กงแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๕๘

เด็กชายสิทธิชัย กระมลรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๕๙

เด็กหญิงสุวรรณี พรมรักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๖๐

เด็กหญิงอชิตะ ก้อนทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๖๑

เด็กหญิงอนันดารัตน์ ก้อนทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๖๒

เด็กหญิงอภิภาวดี เวฬุวัลเนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๖๓

เด็กชายอภิรัตน์ วันทะวี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๖๔

เด็กชายเทพพิทักษ์ ตาลพันธุ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๖๕

เด็กชายโกเมนทร์ เทนสุนา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๖๖

เด็กหญิงจันทิมา ธรรมประดิษฐ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมประดิษฐ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๖๘

เด็กชายชัยวัฒณ์ กันยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๖๙

เด็กชายนนท์ทวัส สุพรรณเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๗๐

เด็กชายนัฐทชัย กงแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๗๑

เด็กหญิงพิไลวรรณ รอบคอบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๗๒

เด็กหญิงวนัชพร บุญมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๗๓

เด็กหญิงวนิดา สะสิสัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๗๔

เด็กชายวัชรพล เทพตาแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๗๕

เด็กหญิงวัลภา สะสิสัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๗๖

เด็กชายวินัย มุ่งหมาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา บุญลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อำภรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๗๙

เด็กหญิงอัจฉริยา ศรีเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๘๐

เด็กหญิงอัญชลีพร หนองม่วง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๘๑

เด็กหญิงกิงธิดา

่

สะเกษ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๘๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ก้อนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๘๓

เด็กหญิงจิราวรรณ กาประสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๘๔

เด็กชายชนะชัย โพธิงาม

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๘๕

เด็กชายณัฎฐณิฎ พลภัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ กงแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๘๗

เด็กชายดนัยฤทธิ

์

นามโคตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๘๘

เด็กชายนัทธพงศ์ มีเพ็ชร
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๘๙

เด็กชายปริญญา จันทองหลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๙๐

เด็กหญิงปยณัฐ ดวงเนตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๙๑

เด็กหญิงมัณฑนา สมจิตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๙๒

เด็กหญิงมัลลิกา อ่อนเกษ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๙๓

เด็กหญิงศรัญญา สุขศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ก้านเกตุ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๙๕

เด็กชายอนุชา ตามบุญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๙๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

มีเพ็ชร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๙๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ กงแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๙๘

เด็กชายอมรเทพ อ่อนผิว
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๖๙๙

เด็กชายอัฐพนธ์ ดำริห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๐๐

เด็กชายอัมรินทร์ กงแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๐๑

เด็กหญิงธัญชนก สีหาบุตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๐๒

เด็กชายไพรัช พละศักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๐๓

เด็กหญิงกัณฐิกา วงษ์ษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๐๔

เด็กหญิงจรรยพร สายปญญา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๐๕

เด็กหญิงชนรดี ศรีแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๐๖

เด็กหญิงชลิตา อินทร์อนันต์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๐๗

เด็กชายทรงวุฒิ ธนูศิลป
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๐๘

เด็กชายทินภัทร โลหา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๐๙

เด็กหญิงนริสา บุญเชิญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๑๐

เด็กหญิงนิวาริน ประจญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๑๑

เด็กหญิงพิมพิกา ศรีหมตรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๑๒

เด็กหญิงวนิดา สุวรรณม่วง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๑๓

เด็กชายวรวุฒิ ผัดศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๑๔

เด็กชายวัฒนา พละศักดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๑๕

เด็กชายสิทธินนท์ โพธิพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๑๖

เด็กหญิงสุธิดา เหลือวิชา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๑๗

เด็กหญิงขัตติยา คำโสภา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๑๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

จันทะนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๑๙

เด็กหญิงภัทราพร โคสัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๒๐

เด็กชายวายุกูล กุลบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๒๑

เด็กชายสุธินันท์ สืบสา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๒๒

เด็กหญิงหัทยา สืบสา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๒๓

เด็กหญิงอารายา พวงสุวรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๒๔

เด็กหญิงธัญญารักษ์ พิศงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๒๕

เด็กชายปลืมพินิจน์

้

ผลชอุ่ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๒๖

เด็กชายปานนิวัฒน์ จันทวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๒๗

เด็กหญิงพัชรพร พวงสุวรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๒๘

เด็กหญิงพันธ์นภา พรมโลก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๒๙

เด็กชายภูตะวัน ไชยภักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๓๐

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พรมมาสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๓๓

เด็กหญิงอาภาภรณ์ ทาระวัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๓๔

เด็กชายกฤษกร อุระดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๓๕

เด็กชายกฤษวินท์ ชนะวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๓๖

เด็กหญิงกัญญามาศ ชัยทามี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๓๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา อินธิเดช
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๓๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

ทองแดง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๓๙

นายจิราธิวัฒน์ บุตดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ยาเคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริจันดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๔๒

เด็กชายชานนท์ สังลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๔๓

เด็กหญิงชูรินธร อินธิราช
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๔๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ มิงขวัญ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๔๕

เด็กชายณัฐพล ศรีโทคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๔๖

เด็กชายทิวากร อินธิราช
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๔๗

เด็กชายธนรัตน์ นามวิชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๔๘

เด็กชายนรวุฒิ สมนึก
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๔๙

เด็กหญิงนันทิยา ใจขาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๕๐

เด็กหญิงปณิตา ศรีรักษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๕๑

เด็กหญิงปรารถนา บุญให้

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๕๒

เด็กชายปญจพล เพ็ญรัตน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๕๓

เด็กชายปยะวัฒน์ วันณา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๕๔

เด็กชายพงศธร แก้วรักษา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๕๕

เด็กหญิงพรนัชชา สมวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๕๖

เด็กหญิงพรพิมล สาระมู
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๕๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ ทนาวรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๕๘

เด็กชายพลวัฒน์ มณีนิล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๕๙

เด็กหญิงพิลาวรรณ กาบขุนทด
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๖๐

เด็กหญิงมาริสา เนตรคง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๖๑

เด็กชายรัตนกร สีกะชา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ นาโควงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๖๓

เด็กหญิงศรัญญา จันมนตรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๖๔

เด็กชายศักราช พรหมโลกา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖๕ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา ชืนชาย

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๖๖

เด็กหญิงสุนิสา ศรีวัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๖๗

เด็กหญิงสุภาพร ชนะวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๖๘

เด็กหญิงสุมาลี ศรีด้วง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๖๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีปตเนตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๗๐

เด็กหญิงอภิรยา บุญราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๗๑

เด็กชายอภิเชษฐ พรมสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๗๒

เด็กหญิงอรปรียา สายที
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๗๓

เด็กหญิงอรอนงค์ สุนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๗๔

เด็กหญิงอรอุมา ทัพที
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๗๕

เด็กหญิงอารียา วงค์เศษ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๗๖

เด็กชายเกริกเกียรติ การะเกษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา นันทะเสน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๗๘

เด็กหญิงเบญจพร ลาภประโยชน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๗๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีปตเนตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๘๐

เด็กชายไกรสรณ์ บุญหล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๘๑

เด็กหญิงกชพรรณ ลุนศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๘๒

เด็กชายกฤษฎา ธงชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๘๓

เด็กหญิงคดิพร สินธิบุญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๘๔

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญเลียง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๘๕

เด็กหญิงชมพูนุท สุวรรณสิงห์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๘๖

เด็กหญิงชลลดา ต้นงาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ นันทะเสน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๘๘

เด็กหญิงณัฏฐานันต์ จันทร์โสภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๘๙

เด็กชายณัฐปคัลภ์ พรำนัก
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๙๐

เด็กชายธนกร แก้วรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๙๑

เด็กชายธนพล พงษ์คำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๙๒

เด็กหญิงนันทนา ธงชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๙๓

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ บุญเหลือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๙๔

เด็กชายพรพิชัย อารมณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๙๕

เด็กชายพลวัต ขันธวิเศษ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๙๖

เด็กหญิงพิกุลทอง ปสสาสุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๙๗

เด็กชายพีระพัฒน์ คาถา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๙๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ โถสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๗๙๙

เด็กชายภาคิน ไพรบึง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๐๐

เด็กหญิงยุพาลักษณ์ นามวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๐๑

เด็กหญิงรัชนีพร วิชาชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๐๒

เด็กหญิงวรรณิสา คิงคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๐๓

เด็กหญิงวรลักษณ์ เซสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๐๔

เด็กชายศิขริน สิงห์ซอม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๐๕

เด็กชายสถาพร ฝงนิล
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๐๖

เด็กหญิงสิริประภา หนองหว้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๐๗

เด็กหญิงสุขุมาล ศิรินัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประวาฬ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๐๙

เด็กหญิงสไบทิพย์ นามวิชา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๑๐

เด็กหญิงอนงค์นาถ ศิริจันดา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๑๑

เด็กชายอภิวิชญ์ เมืองอินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๑๒

เด็กชายอัครชัย เมืองอินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๑๓

เด็กชายอัมรินทร์ เสนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๑๔

เด็กหญิงเพียงนภา สวัสราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๑๕

เด็กชายคมกริช สุวรรณคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๑๖

เด็กหญิงจนิสตา อ่อนสุด
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๑๗

เด็กหญิงจารุชา สิทธิพร
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ สาระมู
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๑๙

เด็กหญิงจิตติมา คำแพง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๒๐

เด็กหญิงชลิตา พิมเสน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๒๑

เด็กชายชุติวัต นามวิชา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๒๒

นายณัฐพล สุระสิงห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๒๓

นายณัฐวุฒิ สิทธิพร
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๒๔

เด็กหญิงทิพย์นภา ศรีฟา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๒๕

เด็กชายธนธรณ์ นครศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๒๖

เด็กชายธีรพล สารีอาจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๒๗

เด็กหญิงนิตยา พละขันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๒๘

เด็กหญิงบุญญารัตน์ เพชรดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๒๙

เด็กหญิงปยะธิดา มายา
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๓๐

เด็กชายพงศกร คำพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๓๑

เด็กชายพงศภัค โสภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๓๒

เด็กหญิงพรธิดา พฤกษชาติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๓๓

เด็กหญิงพิชญาภา กุลสุทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๓๔

เด็กหญิงภาณุมาส สมวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๓๕

เด็กหญิงยุภา สวัสดิราช

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๓๖

เด็กหญิงรัชฎา แถวพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๓๗

เด็กหญิงรัชนันท์ ศิรินัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๓๘

เด็กชายวรพล แม่นทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๓๙

เด็กหญิงวรรณวิษา สุทธิวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๔๐

เด็กหญิงวรรณิสา นามวิชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๔๑

เด็กหญิงวรัทยา สะอาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๔๒

เด็กหญิงวัชฎาพร อินธิเดช
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๔๓

เด็กชายวัชรชัย นามโคตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๔๔

เด็กหญิงศศิกร คำเพราะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ มงคลแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๔๖

เด็กชายศุภชัย นามอ้น
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๔๗

เด็กชายสถาพร วงค์พุฒ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๔๘

เด็กหญิงสุจิตรา สุทธิกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรมัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๕๐

เด็กชายสุทธิชาติ คัชกรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๕๑

เด็กหญิงสุนิสา ไชยเพ็ชร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๕๒

เด็กหญิงสุภัทรา สุระสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๕๓

เด็กหญิงสุภัสชา นามวิชา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๕๔

เด็กชายสุรชาติ นามวิชา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๕๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

โสภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๕๖

เด็กชายอดุลย์ คิงคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๕๗

เด็กชายอดุลวิทย์ สอนชูชีพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๕๘

เด็กชายอนันต์ สายแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๕๙

เด็กชายอนุพงศ์ คำศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๖๐

เด็กชายอภิชาติ จันเทวา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๖๑

เด็กชายอภิชาติ ศรีปตเนตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๖๒

เด็กชายอรรถชัย ทองแดง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๖๓

เด็กชายอัครพล สังขะพงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๖๔

เด็กหญิงอานิตยา ธงชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๖๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ องคศาสตร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๖๖

เด็กชายอาสาฬห จันทะมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๖๗

เด็กหญิงอโณทัย จันทะเกษ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๖๘

เด็กหญิงเฟร์นรดา สายจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๖๙

นางสาวกนกวรรณ จันทร์คืน
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๗๐

นางสาวกนกวรรณ สิงห์ซอม
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๗๑

นางสาวกมลชนก จินกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๗๒

นางสาวกมลเนตร สิงห์ซอม
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๗๓

นางสาวกรรณิการ์ อินทะนะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๗๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ พาบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๗๕

นายจักรพันธ์ เศษศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๗๖

นางสาวจิรวรรณ วะหลง
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๗๗

นางสาวจิราภรณ์ วิริยะภาพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๗๘

เด็กหญิงจุรีพร ปานทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๗๙

เด็กหญิงชนิดาภา คำโสภา
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๘๐

นางสาวชลธิชา ช่างทำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๘๑

นางสาวชลธิชา ปลังกลาง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๘๒

นายชินภัทร คำสอน
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๘๓

นางสาวณัฐกมล พงษ์ขจร
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๘๔

นายณัฐพล เกษี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๘๕

นายต้นฤกษ์ ศรีสุลัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๘๖

นายทองดี สาระมู

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๘๗

นายทินกร พรหมสมบัติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๘๘

นางสาวทิพย์วดี คำสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๘๙

นางสาวธนัญญา บุตระดาษ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๙๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญโฮม
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๙๑

นางสาวธัญญา สิงซอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๙๒

นายธีรพัฒน์ ศรีนามะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๙๓

นางสาวนงลักษณ์ แก้ววงษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๙๔

นางสาวนพรดา ภูห้องเพชร
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๙๕

นายนัทธพงศ์ วรรณดีรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๙๖

นางสาวนาตยา ศิรินัย
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๙๗

นางสาวนาริน ใสพรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๙๘

นางสาวนิสา วงค์แก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๘๙๙

นางสาวบุษรินทร์ แจ่มจำรูญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๐๐

นายปริญญา คำแพง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๐๑

เด็กชายปวีณวัช สุระสิงห์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๐๒

นางสาวปยะฉัตร อินธิราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๐๓

นายพงศกร งามวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๐๔

นางสาวพัชริดา ยศศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๐๕

นายพิชัย โคชาลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๐๖

นายภูมินทร์ ศรีอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๐๗

เด็กหญิงมาลินี บุญเหลือง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๐๘

นางสาวยุพิน แก้วโยธา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๐๙

นางสาวรัชฏาภรณ์ อำพร
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๑๐

นายฤทธิชัย ยศศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๑๑

นางสาววราวรรณ โพธิบัลลังค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๑๒

นายวัชชิราวุฒิ บุตระดาษ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๑๓

นางสาววาสนา เศษศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๑๔

นายวีระพงศ์ ฤทธิทักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๑๕

นายศราวุฒิ บุญรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๑๖

นางสาวศุภนิดา พงศ์ลุน
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๑๗

นางสาวสลินทิพย์ มนตรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๑๘

นายสิทธิชัย พงษ์สมุทร
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๑๙

นางสาวสุกัญญา ศิรินัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๒๐

นางสาวสุกัญญา สุโภภาค
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๒๑

นางสาวสุดาทิพย์ พิมพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๒๒

นางสาวสุพัฒตรา บาศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๒๓

นายสุภกิจ เผือแผ่

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๒๔

เด็กหญิงสุมิสตรา จันดวงศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๒๕

นางสาวสุริวิภา แก้วรักษา
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๒๖

นายสุรเสกข์ วิรุฬห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๒๗

นางสาวอทิตยา พิมประสาร
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๒๘

นางสาวอนัญญา แก้วรักษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๒๙

เด็กชายอนันต์ บุญรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๓๐

นายอนันต์ พลดงนอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๓๑

นางสาวอภิญญา โพธิปรึก

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๓๒

นางสาวอรปรียา วิสัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๓๓

เด็กหญิงอรยา กิงสุข

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๓๔

นางสาวอัญญารัตน์ พงษ์ขจร
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๓๕

นางสาวอาทิติยา จันมนตรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๓๖

นางสาวอุทัยทิพย์ ลินไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๓๗

นางสาวเกสร พันธ์พิมพ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๓๘

เด็กหญิงเพชรลดา แซ่ลิม

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๓๙

นางสาวโยษิตา โสภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๔๐

นายไกรสร มณีชาติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๔๑

นางสาวกัญญาณี ชาญฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๔๒

นายกิตติศักดิ

์

ประทุม
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๔๓

นางสาวจันฑณีย์ คำเพียร
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๔๔

นางสาวจันทิมา เรืองรุ่ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๔๕

นางสาวฉัตรนภา ศรีด้วง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๔๖

นางสาวชลลดา ขุนนคร
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๔๗

นางสาวดวงฤทัย ทองอ่อน
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๔๘

นายธงชัย เมืองอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๔๙

นายธัญนพ ศิลปศาสตร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๕๐

นางสาวพรวิภา พงษ์พิลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๕๑

นางสาวพัชรา สิงห์ซอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๕๒

นางสาวพิมพ์ชนก คำแพง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๕๓

นางสาวยลวิกาญจน์ จันทร์เกษ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๕๔

นางสาวลินดา สายบุตรดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๕๕

นางสาววรรณภา พันธ์เสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๕๖

นางสาววรรณภา สรสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๕๗

นางสาววาสนา วงค์เศษ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๕๘

นางสาวศิริเพ็ญ ยศศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๕๙

นางสาวสิรินญา ยศศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๖๐

นางสาวสิริลักษณ์ กุสุมาลย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๖๑

นางสาวสุกัญญา บัวรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๖๒

นายสุธน สิงห์ซอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๖๓

นางสาวสุพัตรา พนารัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๖๔

นางสาวสุพัตศร ทะมาลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๖๕

นางสาวสุภัทรา วงศ์ศาธัมมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๖๖

นางสาวสุภาพันธ์ สุวรรณสิงห์
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๖๗

นายอภิชัย นามวิชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๖๘

นายอภิสิทธิ

์

สุทธิวงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๖๙

นายอภิเชษฐ์ อนุอัญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๗๐

นางสาวอรทัย แสงสิงห์
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๗๑

นางสาวอรประภา คูณแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๗๒

นายอัฐวุฒิ จูมจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๗๓

นายเกษมศักดิ

์

ทองมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๗๔

นายเจษฎาภรณ์ พันธ์งาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗๑ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๗๕

นางสาวเบญจวรรณ สุขันธ์ชี
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๗๖

นายเอกพันธ์ มณีรอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๗๗

นายธีรพันธ์ สายบัว
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๗๘

นายธีระวัฒน์ อุราเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๗๙

นายนครินทร์ หลักคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๘๐

นายนพรัตน์ ศรีด้วง
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๘๑

นายนฤพน พิมเกษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๘๒

นายปยะวัฒน์ ไพฑูรย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๘๓

นางสาวผกาวรรณ แก้วใสย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๘๔

นางสาวพัชราภรณ์ ไพฑูรย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๘๕

นางสาวระพีพัฒน์ สุทธวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๘๖

นางสาววิลาวัลย์ เสนาพรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๘๗

นายอนุสรณ์ เหลือกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๘๘

นางสาวแอ๊ปเปล เพ็งเขียว
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๘๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา พลรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๙๐

เด็กชายชนาธิป ยศศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๙๑

เด็กหญิงณภัทรจิรา วงค์เศษ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๙๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ โพธิปรึก

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๙๓

เด็กชายณัฐภัทร หาญศึกษา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๙๔

เด็กหญิงณัทมนกานต์
รัตนพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๙๕
เด็กหญิงนรัญญาภรณ์

พาชืน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๙๖

เด็กหญิงนัฐสร สนิท
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๙๗

เด็กหญิงนันธิชา พันธ์งาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๙๘

เด็กหญิงปาลิตา กาลปกษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๑๙๙๙๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ทองด้วง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๐๐

เด็กชายมงคลชัย พันธ์งาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๐๑

เด็กชายมนัสนันท์ คชเดช
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๐๒

เด็กหญิงรัตติการ์ มะตูม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๐๓

เด็กหญิงวนิดา พันธ์งาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๐๔

เด็กหญิงวรนุช เศษศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๐๕

เด็กหญิงวราภรณ์ คำสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๐๖

เด็กชายวัชรพล ลุนศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๐๗

เด็กชายวาทิน ภูกิงดาว

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๐๘

เด็กหญิงวาสนา พลรัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๐๙

เด็กชายวิศรุต ยศศิริ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗๒ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๑๐

เด็กชายสิงหนาท ลุนศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๑๑

เด็กหญิงสิริมล คำแพง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๑๒

เด็กหญิงสิริยากร ยศศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๑๓

เด็กหญิงสิริโสภา แพงละลวน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๑๔

เด็กหญิงสุธิดา วงค์เศษ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๑๕

เด็กหญิงสุธีธิดา นาจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๑๖

เด็กหญิงสุภัสสร ลุนศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๑๗

เด็กหญิงอลิชา ลุนศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๑๘

เด็กหญิงอินธิรา สังขพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๑๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ สุวรรณทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๒๐

เด็กชายเอกนัฐ ดาดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๒๑

เด็กชายโชคชัย คำแพง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๒๒

เด็กหญิงกนกนิภา ศรีรส
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๒๓

เด็กหญิงกวินธิดา ยศศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๒๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา คำสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๒๕

เด็กหญิงจริยาภร สิงห์ซอม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๒๖

เด็กชายจิระวัฒน์ พันธ์พิมพ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๒๗

เด็กชายชนะชัย แสงสุด
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๒๘

เด็กหญิงชนาพร เศษศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๒๙

เด็กหญิงชลิตา ยศศิริ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๓๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ลุนศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๓๑

เด็กชายณภัทร สารีอาจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๓๒

เด็กหญิงทิพย์เกษร ธงชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๓๓

เด็กชายธนดล ยศศิริ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๓๔

เด็กชายธนศักดิ

์

ศรีด้วง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๓๕

เด็กหญิงธนัญญา ยศศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๓๖

เด็กชายธนาวุฒิ สิงห์ซอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๓๗

เด็กหญิงนภัสสร ลุนศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๓๘

เด็กหญิงนำฝน ยศศิริ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๓๙

เด็กหญิงปพิชญา วงค์แก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๔๐

เด็กหญิงประภัสสร แถวพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๔๑

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญเกิง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๔๒

เด็กชายพงศกร พลรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๔๓

เด็กหญิงพรทิวา พันธ์งาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๔๔

เด็กหญิงพวงผกา ยศศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๔๕

เด็กหญิงพัชริดา เศษศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๔๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เย็นที
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๔๗

เด็กชายพัสกร ลครศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลุนศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๔๙

เด็กหญิงภัชราภา พลรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๕๐

เด็กหญิงมุกดา ยาดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๕๑

เด็กชายราชันต์ แสงจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๕๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงห์ซอม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๕๓

เด็กหญิงวรกมล นันศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๕๔

เด็กหญิงวรรณภา พันธ์แก่น
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๕๕

เด็กชายวัชรพงศ์ บุญชืน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๕๖

เด็กชายวีรภัทร ยศศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๕๗

เด็กชายสรายุทธ ลุนศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๕๘

เด็กชายสิทธิศักดิ พันธ์งาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิลกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๖๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำแพง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๖๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

คำแพง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๖๒

เด็กหญิงสุวรรณี รอดภักดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๖๓

เด็กหญิงสโรชา พันธ์งาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๖๔

เด็กชายอดิเทพ ยศศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๖๕

เด็กหญิงอทิตยา พลรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๖๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ กว้างนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๖๗

เด็กหญิงเจตสุภา ยศศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๖๘

เด็กชายเทวฤทธิ

์

จิตตนอม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๖๙

เด็กชายเสกสรรค์ ลุนศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๗๐

เด็กชายกนกพล ยศศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ลุนศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๗๒

เด็กหญิงกันตพร ยศศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๗๓

เด็กหญิงกันทิมา ยศศิริ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๗๔
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ บุตระดาษ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๗๕

เด็กชายก้องเกียรติ บุตระดาษ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๗๖

เด็กชายจักรกฤษดิ

์

บุตระดาษ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๗๗

เด็กหญิงจิราพร ชนะสงคราม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๗๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ พลรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์งาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗๔ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๘๐

เด็กชายธนพงษ์ ยศศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๘๑

เด็กชายธนวินท์ พันธ์งาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๘๒

เด็กหญิงธนัญญา ลุนศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์ศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๘๔

เด็กหญิงธิยดา ชัยปญญา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๘๕

เด็กหญิงนันทิดา บุตรดาษ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๘๖

เด็กหญิงนุ่นธิดา ขวัญอ่อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๘๗

เด็กหญิงปาริชาติ กุศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๘๘

เด็กหญิงพัชรา คำแพง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๘๙

เด็กหญิงรัตนา สังขะพงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๙๐

เด็กหญิงรุ่งนภา พลรัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๙๑

เด็กหญิงวาสนา ลุนศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๙๒

เด็กชายวีรภัทร บุญรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๙๓

เด็กชายศรายุธ ลุนศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๙๔

เด็กหญิงศิริภินันท์ วงค์แก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๙๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ลุนศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๙๖

เด็กหญิงสุวภัทร ชอบผล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๙๗

เด็กหญิงอนุชสรา คำแพง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๙๘

เด็กหญิงอรพิมล เศษศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๐๙๙

เด็กหญิงอารีญา ลุนศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๐๐

เด็กหญิงเนตรนภา นามวิชา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๐๑

เด็กหญิงเบญจพร ลุนศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๐๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เศษศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๐๓

เด็กหญิงขันแก้ว อินธิเดช
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๐๔

เด็กชายคุณวุฒิ พันธ์งาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๐๕

เด็กชายจักรเพชร แก่นแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๐๖

เด็กหญิงจุติมาพร พันธ์พิม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๐๗

เด็กชายชินวัตร จันทร์สว่าง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คชเดช
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๐๙

เด็กชายธนากรณ์ คำแพง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๑๐

เด็กชายธนากรณ์ คำแพง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๑๑

เด็กหญิงนภัสรา สนิท
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๑๒

เด็กชายนันทวัฒน์ พวงจำปา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๑๓

เด็กหญิงปภัสรา สายที

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๑๔

เด็กหญิงปริศนา ลุนศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
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ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๑๕

เด็กหญิงพัชรา เศษศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๑๖

เด็กหญิงพัชลดา ลุนศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๑๗

เด็กชายยุทธนา ปนปก
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๑๘

เด็กชายวัชรินทร์ ลีลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๑๙

เด็กหญิงศรสวรรค์ ยศศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๒๐

เด็กชายศักรินทร์ สิงห์ซอม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๒๑

เด็กชายสนธยา ยศศิริ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๒๒

เด็กชายสมพงษ์ แถวพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๒๓

เด็กชายสำเริง วิงวัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๒๔

เด็กหญิงสิริอร ศรีเมือง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา ยศศิริ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา สุภกิจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๒๗

เด็กหญิงสุกัญยา ยศศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๒๘

เด็กหญิงสุจิตรา ก้านสุวรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา วงค์ทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๓๐

เด็กหญิงสุมิสา ลุนศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๓๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๓๒

เด็กชายสุระชัย บุตระดาษ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๓๓

เด็กหญิงสุวรรณา บุตรดาษ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๓๔

เด็กชายอภิชาติ ลุนศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๓๕

เด็กชายอัครพล ลุนศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๓๖

เด็กหญิงเกตนิกา บุตรดาษ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๓๗

เด็กชายกันตพงศ์ ยศศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๓๘

เด็กหญิงกัลยกร แถวพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๓๙

เด็กหญิงกุลณัฐ วงค์แก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๔๐

เด็กชายคมสันต์ พันธ์พิม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๔๑

เด็กหญิงจริยาภรณ์ พละศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๔๒

เด็กชายจักรกฤษ วงค์แก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๔๓

เด็กหญิงชลธิชา ยศศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๔๔

เด็กชายธีรพงษ์ ยศศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๔๕

เด็กหญิงนันทิดา หอมสมบัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๔๖

เด็กชายบรรลุ ตาดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๔๗

เด็กหญิงปาริชาติ วงค์เศษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๔๘

เด็กหญิงพิมมณี ไกยสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๔๙

เด็กหญิงพิศพิมล นำเกลียง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๕๐

เด็กหญิงภัทรสุดา ยศศิริ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๕๑

เด็กชายภีรพัฒน์ พันธ์พิมพ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๕๒

เด็กหญิงรัตนา ลุนศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๕๓

เด็กชายวัฒนะ นำเกลียง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๕๔

เด็กชายวีระพงษ์ ลุนศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๕๕

เด็กชายวุฒิชัย อบอุ่น
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๕๖

เด็กชายสถาพร มังคัง

่ ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา นิลวัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดาดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๕๙

เด็กหญิงสุทธิดา ศรชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๖๐

เด็กหญิงสุธาวัลย์ คำแพง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๖๑

เด็กชายอดิศร เศษศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๖๒

เด็กหญิงอรทัย จำนงศิลป
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๖๓

เด็กหญิงอรนุช วงษ์แก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๖๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ คำแพง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๖๕

เด็กหญิงกนกพรรณ ยศศิริ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ผลงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๖๗

เด็กหญิงกฤษณา ศรีมันตะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประทุม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๖๙

เด็กหญิงกานดา ยศศิริ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๗๐

เด็กหญิงจริยา พลรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๗๑

เด็กหญิงจิตรกัญญา บุตระดาษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๗๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขามเผือก
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๗๓

เด็กชายชัยนันท์ ยศศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๗๔

เด็กชายณรงค์ พันธ์งาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๗๕

เด็กหญิงดวงกมล คำแพง
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๗๖

เด็กหญิงตรีญาภัทร์ รัตนพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๗๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

ลุนศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ บุตระดาษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๗๙

เด็กชายธนายุต พลรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๘๐

เด็กหญิงนันธิดา ลุนศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๘๑

เด็กชายนิรันดร์ ลุนศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๘๒

เด็กหญิงปยะฉัตร ภูหิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๘๓

เด็กหญิงพรพรรณ ยศศิริ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๘๔

เด็กชายพรพิชัย แสงตา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๘๕

เด็กชายพัชรพล บุตรดาษ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ประภา เติบโต
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๘๗

เด็กชายวิทวัฒน์ พลรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๘๘

เด็กหญิงศศิกานต์ อยู่ศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๘๙

เด็กหญิงสุภัสสร ยศศิริ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๙๐

เด็กหญิงสุระดา แสงสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๙๑

เด็กหญิงอกนิษฐ์ วงษ์แก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๙๒

เด็กหญิงอมลวรรณ พันธ์งาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๙๓

เด็กหญิงอาทิตยา เติบโต
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๙๔

เด็กหญิงอินธิรา พันธ์งาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๙๕

เด็กหญิงเกษนภา ลุนศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๙๖

เด็กชายเจษฎา เหลาเลิศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๙๗

เด็กชายเดช จนบุรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมอ่อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๑๙๙

เด็กชายจารุกิตติ

์

ไชยเพ็ชร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๐๐

เด็กชายจิรพัฒน์ คันทรง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๐๑

เด็กชายจีรพัฒน์ แก้วรักษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๐๒

เด็กชายณัฐชนนท์ แดงบุญเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา คุณานังค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๐๔

เด็กชายธนกฤต คำหอม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ หนึงคำมี

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๐๖

เด็กหญิงนันธิดา พาวิเศษ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๐๗

เด็กหญิงนิลิณี พรมฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๐๘

เด็กชายปริญญา ทุ่งไธสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๐๙

เด็กหญิงพันวรรษา นรดิษฐ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๑๐

เด็กหญิงภัคนันท์ แถวพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๑๑

เด็กหญิงวรดา กันธรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๑๒

เด็กหญิงศรัญญา มนตรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๑๓

เด็กหญิงศศิภา วงศ์บุตระ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๑๔

เด็กหญิงสิริยากร คูณแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๑๕

เด็กชายอภิชาติ จันทร์ดวงศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๑๖

เด็กหญิงอรวรรยา หนูภิรมณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๑๗

เด็กหญิงจริยา จันทร์ดวงศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๑๘

เด็กชายจุฑาภัทร แถวพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๑๙

เด็กหญิงชนินาถ แสงเวียน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๒๐

เด็กชายณพัฒน์ นาคีนี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๒๑

เด็กชายธีรวัฒน์ จุลเหลา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๒๒

เด็กชายวัชรพล พึงภพ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๒๓

เด็กหญิงวีรภัทรา บุญรินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๒๔

เด็กชายกิตติพงศ์ สุภเลิศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๒๕

เด็กชายฐาปกรณ์ ศรีละพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๒๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ โคทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๒๗

เด็กชายธิติวุฒิ ทองโส
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๒๘

เด็กหญิงนิตยา จันทร์ถา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๒๙

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เอียมสะอาด

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง วัดหนองแลง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๓๐

เด็กหญิงกรพินธิ

์

ดำเกลียง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๓๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

มงคล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๓๒

เด็กชายจารุวิทย์ แห้งสะอาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๓๓

เด็กชายชัชชพน สาขะยัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๓๔

เด็กชายธวัชชัย แท่นศิลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๓๕

เด็กหญิงนิพาดา แจ้งนาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๓๖

เด็กหญิงบุณยานุช ลำมูล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๓๗

เด็กหญิงปารียา สานุสันต์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์คำจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๓๙

เด็กหญิงวรัญญา จำนงค์ลักษณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๔๐

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ฉิมพาลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๔๑

เด็กชายสันติชัย กระจ่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๔๒

เด็กหญิงสุวิดา ไกรสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๔๓

เด็กชายไชยพงษ์ ไพรบึง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๔๔

เด็กหญิงกันติยา สานุสันต์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๔๕

เด็กหญิงกัลยาณี ชินพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๔๖

เด็กชายจามร พันธ์หนองแห้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๔๗

เด็กหญิงจิดาภา สุภาพ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๔๘

เด็กหญิงชญานี คำหมาย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๔๙

เด็กหญิงชัชรีภรณ์ มีภาพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๕๐

เด็กชายณัฐตพงษ์ นรินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๕๑

เด็กชายณัฐพล กลำชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๕๒

เด็กหญิงดารินทร์ อินเสาร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๕๓

เด็กชายธนาวุฒิ วิถุนัด
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๕๔

เด็กหญิงนำหนึง

่

พลายด้วง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗๙ / ๕๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๕๕

เด็กหญิงปรางรัศมี บุญเย็น

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๕๖

เด็กหญิงพรวิมล ละคร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๕๗

เด็กหญิงพิทยารัตน์ แพงยา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๕๘

เด็กชายภาณุวัตร สุขศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๕๙

เด็กหญิงภูริษา ชนะงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๖๐

เด็กชายยุคนธร พรหมทา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๖๑

เด็กหญิงวรรณิดา ไชยพรรณา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๖๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ร่วมจิตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๖๓

เด็กหญิงศิริพร สอนไชยญาติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๖๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

พรหมทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๖๕

เด็กชายสิทธิชัย ศรีบาล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๖๖

เด็กหญิงอรนิภา หนูนบ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๖๗

เด็กชายอัสนี วงศ์คำจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๖๘

เด็กหญิงอาทิตติญา นันทะพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๖๙

เด็กหญิงโชติกา ขวัญกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๗๐

เด็กหญิงกนกพรรณ ศรีบาล
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๗๑

เด็กหญิงจริยา เตือประโคน
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ไพศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๗๓

เด็กชายตะวันฉาย เปรมจิตต์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๗๔

นายนนทวัฒน์ นนท์ศิลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๗๕

เด็กหญิงนัจพัฒน สารเสวก
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๗๖

เด็กชายภูมิใจ เนืองไชยยศ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๗๗

เด็กชายมงคล ดาวเรือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๗๘

เด็กหญิงมุกดา ประสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๗๙

เด็กชายยศพัฒน์ วงศ์จอม
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๘๐

เด็กชายวราวุธ พรมเสนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๘๑

เด็กชายวัชชิระ บุดดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๘๒

เด็กชายวันทา วงษ์คำจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๘๓

เด็กชายวิทวัส มงคล
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๘๔

เด็กหญิงวิศรุตา เกตุโชติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๘๕

เด็กชายวุฒิชัย ชมภู
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๘๖

เด็กหญิงศิรินภา โพธิสัย

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๘๗

เด็กชายศุภกร จันทร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๘๘

เด็กชายสิริราช จันทร์หอม
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๘๙

เด็กชายสุธากร มีศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘๐ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๙๐

เด็กชายสุรเดช สุนประโคน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๙๑

เด็กหญิงสุวคนธ์ จินาวัสย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๙๒

เด็กหญิงเสาวณีย์ สร้อยสิงห์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๙๓

เด็กชายไตรรัตน์ มูลคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๙๔

นางสาวดาวประกาย งามเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๙๕

นายทรงวิทย์ อุจันทึก
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๙๖

นางสาวปภัสรา โมครัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๙๗

นายปริญญากร คำสอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๙๘

นางสาวปาริฉัตร สานุสันต์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๒๙๙

นายปติกานต์ มาแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๐๐

นางสาวปยะธิดา วงศ์คำจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๐๑

นางสาวปนปนัทธ์ หลักบุญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๐๒

นางสาวพรธิดา สามี
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๐๓

นางสาวพรนภา ประสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๐๔

นางสาวพิมชญา จำป
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๐๕

นางสาวรัตติกาญณ์ เยียงไธสงค์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๐๖

นางสาวสุดารัตน์ จินาวัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๐๗

เด็กหญิงสุภาวณีย์ ผิวงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๐๘

เด็กหญิงอิงอร พรหมทา
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๐๙

นายเกียรติกำพล จันทร์เขียว
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๑๐

นางสาวโญธกา สุขนึก
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๑๑

นายกรกฎ แจ่มวัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๑๒

นางสาวขัตติยาณี ศรีใหญ่
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๑๓

นางสาวจันจิรา เกษร
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๑๔

นางสาวจีระภา แขมคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๑๕

นายชีวิน วงศ์คำจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๑๖

นางสาวณัฐกาญจน์ อาวัลย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๑๗

นางสาวณิชาภัทร์ จันทจร
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๑๘

นายธนดล วงษ์สาลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๑๙

นายธรรมนูญ คงมงคล
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๒๐

นางสาวนรินทร สีหบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๒๑

นางสาวปรมาภรณ์ บุญญะวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๒๒

นางสาวประกายเกส ไชยคุณ
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๒๓

นายประสาร แก้วกรมรัด
๑๒/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๒๔

นายปฐวิน วงศ์จอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘๑ / ๕๙๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๒๕

นางสาวพัชรีพร ช่องงาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๒๖

นางสาวยุภา กุลอัก
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๒๗

นายรัตพงษ์ บุญเย็น
๐๒/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๒๘

นางสาววรางคณา ยังยืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๒๙

นางสาวสุจารี สีสด
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๓๐

นางสาวสุธาทิพย์ บุญสาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๓๑

นางสาวเบญจวรรณ ถูกใจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๓๒

นางสาวกาญจนา ราษี
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๓๓

นางสาวจริยา พลผักแว่น
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๓๔

นางสาวจินตนา เกษร
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๓๕

นางสาวนุชจรินทร์ อินตะนัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๓๖

นางสาวพูนศิริ ภูรินทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๓๗

นายภานุพงศ์ บุญสาลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๓๘

นายภูวนัยต์ ทองปญญา
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๓๙

นางสาวมาริษา โคตรุชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๔๐

นางสาววรรณกานต์ เหลืองอรุณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๔๑

นางสาววรรณพิมล พรหมทา
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๔๒

นางสาววารุณี ต้นโสภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๔๓

นายวีรภัทร บัวส่อง
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๔๔

นางสาวสุธาศิณี ทองปญญา
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๔๕

นายอนุวัตร พิมพ์ศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๔๖

เด็กหญิงจีระนันท์ สนับสนุน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๔๗

เด็กชายธนกร ขุมคำ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๔๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ วงค์ศรี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๔๙

เด็กหญิงปพิชญา มีกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๕๐

เด็กหญิงปาริตา สมบึงกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๕๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ขุมคำ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๕๒
เด็กหญิงศมนธัญลักษณ์

อุทัย
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๕๓

เด็กหญิงศศิตา ระยับศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๕๔

เด็กหญิงศศิวิมล ชินบุตร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๕๕

เด็กชายศิรภัส กมูลลึก
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล บุญมาก
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๕๗

เด็กหญิงอรวรรณ สมศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๕๘

เด็กชายธนพัฒน์ วงค์ศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๕๙

เด็กหญิงธนัชชา เท้าสิงห์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘๒ / ๕๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๖๐

เด็กหญิงวริสราภรณ์ คงเหม็ง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๖๑

เด็กชายกฤษณะ ขุมคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๖๒

เด็กหญิงชนาภา ไชยสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๖๓

เด็กหญิงธนภรพรรณ ใจเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๖๔

เด็กหญิงนาราภัทร แสนสุริย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๖๕

เด็กหญิงรัศมี พรหมภักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๖๖

เด็กหญิงวิภาพร สมิงทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๖๗

เด็กหญิงอนุธิดา บุญแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๖๘

เด็กหญิงกัญจนพร ช่างกลึงเหมาะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๖๙

เด็กชายพงศธร วงษ์ละคร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๗๐

เด็กชายกฤษดา ชารีจิต
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๗๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิลาชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๗๒

เด็กชายปกรณ์เกียรติ กลอกกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๗๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สายมัน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์ละคร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๗๕

เด็กชายฤทธิชัย อาจชัยภูมิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๗๖

เด็กหญิงอนุสสรา อาจชัยภูมิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๗๗

เด็กหญิงอรอนงค์ จันศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดบ้านโปง  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๗๘

เด็กหญิงชนิกานต์ ไวนุนาวิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๗๙

เด็กชายธนทรัพย์ สุขเติบ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ คำมา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๘๑

เด็กชายนพเก้า สระทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๘๒

เด็กชายบัญฑิต อัครชาติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๘๓

เด็กหญิงปรีชญาพร คำมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๘๔

เด็กหญิงปณฑิตา เกษแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๘๕

เด็กชายสิทธิโชค ใจกล้า
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๘๖

เด็กหญิงกนกพัชร คำเสียง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกษแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๘๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ แซ่โค้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๘๙

เด็กชายณัชพล พอกผลดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๙๐

เด็กหญิงดวงใจ สันทาลุนัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๙๑

เด็กชายธนชัย คำมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๙๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ตรีแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๙๓

เด็กชายปุญพัฒน์ จันทประสาร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๙๔

เด็กชายภูตะวัน คงสร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘๓ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๙๕

เด็กชายอติราช บุดดา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๙๖

เด็กชายอนุพงษ์ เพชรแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๙๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ เจียมพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๙๘

เด็กชายโกวิท สุขเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๓๙๙

เด็กหญิงกานติมา จันสมุด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๐๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยสาร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๐๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทภักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๐๒

เด็กชายพชร ผารุธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๐๓

เด็กชายวรวิช นีระไทย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๐๔

เด็กหญิงสมฤทัย สีนวล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๐๕

เด็กชายอนุรักษ์ เพชรแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๐๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ พรมศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๐๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ แหวนวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๐๘

เด็กชายจิรายุ กมลฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๐๙

เด็กชายชยกร อธิศวรัญู
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๑๐

เด็กชายชัยชนะ จันทร์สมุทร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรียงยศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๑๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เพ็งแจ่ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๑๓

เด็กชายธนกฤต เสดาทอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ อสิพงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๑๕

เด็กหญิงพรสุภัค พลแสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ์ อุปคุต
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๑๗

เด็กหญิงสิรีรัตน์ คำเสียง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๑๘

เด็กหญิงสุธาทิพ สุจริตประภากร
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๑๙

เด็กหญิงอรสา อสิพงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๒๐

เด็กชายอุดมทรัพย์ ฟกเขียว
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงมาศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๒๒

เด็กหญิงนริสรา เสนาเสถียร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๒๓

เด็กหญิงนุชนาฐ ตุ่มใสย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๒๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุภาทิพย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๒๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ภาวะหา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๒๖

เด็กหญิงกุลธิดา สระปญญา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๒๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ประจิตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๒๘

เด็กหญิงนลิน ไชยนิยงยศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๒๙

เด็กหญิงปนทอง วงศ์วรกาญจน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘๔ / ๕๙๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๓๐

เด็กชายอนุภาพ ทวีชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๓๑

เด็กหญิงเกวลิน ศรีภิรมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๓๒

เด็กชายไชยวัฒน์ บุญปลอด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๓๓

เด็กหญิงฐิติพร ดวงสีดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๓๔

เด็กหญิงธวัลยา ประถมภาส
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๓๕

เด็กชายวีรภัฎ สอนคำมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๓๖

เด็กหญิงสิริมนต์ ทองดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๓๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ สีสัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๓๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญประกอบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๓๙

เด็กหญิงรุ้งนภา ทานวล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๔๐

เด็กหญิงวรรณนิสา ธงชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๔๑

เด็กหญิงสุนิสา เพิมพลกรัง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สายทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๔๓

เด็กหญิงสุธิดา อะสิพงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๔๔

เด็กหญิงกมลฉัตร คำทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๔๕

เด็กหญิงดาราวดี แหวนวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๔๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา เพ็งสันต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๔๗

เด็กหญิงปทิตตา สำนักนิตย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๔๘

เด็กหญิงวรรณพร อสิพงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๔๙

เด็กหญิงกมลกานต์ แหวนเงิน
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๕๐

เด็กหญิงกฤษณา จันโท
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๕๑

เด็กหญิงกัลญา คำเสียง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๕๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ขมหวาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๕๓

เด็กหญิงชลกนก สีสัน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๕๔

เด็กหญิงชุติมาส รุ่งรสธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๕๕

เด็กหญิงญาณิศา พันธุมาศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๕๖

เด็กชายฑีฆายุ สายสินธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๕๗

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ หนองหงอก
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ เตียมนา

๋

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๕๙

เด็กชายถิรเมธ แหวนหล่อ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๖๐

เด็กชายธนภัท ศรีระษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๖๑

เด็กหญิงธันยพร แหวนวงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๖๒

เด็กชายนพคุณ อสิพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๖๓

เด็กหญิงบุณยานุช มูลประดับอรรจ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๖๔

เด็กหญิงปรีดิพัทธ์ วงศ์สมัน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘๕ / ๕๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๖๕

เด็กหญิงภัทรฐิเชีย แฟร์คล็อฟ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๖๖

เด็กหญิงมัลลิกา แก้วละมุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๖๗

เด็กหญิงรัชนีกร จันทร
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๖๘

เด็กหญิงลัคนา ปนทอง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๖๙

เด็กชายวันลพ คำเสียง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๗๐

เด็กหญิงวานิสา สนิทท้าว
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๗๑

เด็กหญิงวิภาวี คำมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๗๒

เด็กชายวิโรจน์รัตน์ นรดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๗๓

เด็กชายวุฒิภัทร ศรีหะโคตร์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๗๔

เด็กหญิงศศิวรรณ โคตรชมภู
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๗๕

เด็กหญิงศิริขวัญ พิมบึง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๗๖

เด็กหญิงสิริณัฏฐา ชนานุวัฒน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๗๗

เด็กหญิงหยาดทิพย์ คำเสียง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๗๘

เด็กหญิงอชิรญาภรณ์ จำปาพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๗๙

เด็กหญิงอนุตรา เสนาพรหม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๘๐

เด็กหญิงอพัดชา ทุ่งกระโทก
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๘๑

เด็กหญิงอภิชญา ไสยแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๘๒

เด็กหญิงอัญชิสา พิมพะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๘๓

เด็กหญิงอโนทัย จันทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๘๔

เด็กหญิงเกศรารัตน์ ปุคคละนันทน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๘๕

เด็กชายเจมส์ แฟร์คล็อฟ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๘๖

เด็กชายไพรพณา เพ็งแจ่ม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๘๗

เด็กหญิงไหมฟา พงษ์วัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๘๘

เด็กหญิงกนิษฐา สายศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๘๙

เด็กหญิงกรกันยา วันแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๙๐

เด็กหญิงกรวรรณ ศรีสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๙๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่านพินิจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๙๒

เด็กหญิงกัลยกร คำโท
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๙๓

เด็กหญิงจันจิรา คงจีน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๙๔

เด็กชายจิรัฏฐ์ นรดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๙๕

เด็กชายจิรายุ ใจกล้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๙๖

เด็กชายฉัตรชวาล กาละพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๙๗

เด็กชายชนาธิป พรมวิชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๙๘

เด็กชายชวินวัฒน์ แสงมาศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๔๙๙

เด็กชายชัยพจน์ แหวนเงิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘๖ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๐๐

เด็กหญิงชาลิสา คำเสียง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๐๑

เด็กหญิงฐนิชา ไขกระโทก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๐๒

เด็กชายธนวิชญ์ พิลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๐๓

เด็กชายธวัช นรดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๐๔

เด็กชายธีรภัทร ปญญาฉลาด
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๐๕

เด็กชายธีรวิทย์ กิงปอง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๐๖

เด็กหญิงปนัดดา คำอ่อน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๐๗

เด็กชายปยะพงษ์ วันทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๐๘

เด็กชายพงศกร แก้วละมุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๐๙

เด็กหญิงพรรณรัตน์ เขือนแก้ว

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๑๐

เด็กชายพิชชากร อ่อนทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๑๑

เด็กหญิงพิมนภา อสิพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๑๒

เด็กหญิงพิมพ์พิกา มณีบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๑๓

เด็กชายภัคนันท์ อุ่นคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๑๔

เด็กหญิงภิญญดา ทุ่งลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๑๕

เด็กชายวิฤทธิ

์

สีสัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๑๖

เด็กชายสุบิน เตียนสิงห์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา ตะถา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๑๘

เด็กหญิงอุลัยวรรณ ไกรยา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๑๙

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ เหล่าเลิศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๒๐

เด็กชายถาวร ชังสกุล

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๒๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

คำมา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๒๒

เด็กหญิงทับทิม จันทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๒๓

เด็กชายธนดล นรดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๒๔

เด็กชายธนพล บุญสูง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๒๕

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทองดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๒๖

เด็กหญิงบุศราภรณ์ เนินทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๒๗

เด็กหญิงปรียาพร ระยับศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๒๘

เด็กชายพรเทพ สีดำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๒๙

เด็กชายพศวัต สีหะวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ สารมิตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๓๑

เด็กหญิงวิภวานี อินตา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๓๒

เด็กหญิงวิรงรอง คำเสียง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๓๓

เด็กหญิงศุจินันท์ เหอ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๓๔

เด็กชายสรนันท์ เหล่าเลิศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘๗ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๓๕

เด็กหญิงสรัลชนา นรดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๓๖

เด็กหญิงสุธาสินี คำมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๓๗

เด็กชายสุวัฒน์ สายเหมาะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๓๘

เด็กชายอนุพงศ์ เนาว์วิจิตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๓๙

เด็กชายอรรถวิทย์ ศิลาชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๔๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ สีสัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๔๑

เด็กชายอิทธิวัฒน์ ศิลาชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๔๒

เด็กชายไชยวัฒน์ คำมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๔๓

นายสถาพร บุตตัสสะ
๒๓/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๔๔

เด็กหญิงกาญจนา หาญสัตย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๔๕

เด็กชายคฑาธร ไชยกิจ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๔๖

เด็กชายคมสันต์ ไกรวิเศษ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๔๗

เด็กชายจักรภพ พุทธมาตย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๔๘

เด็กหญิงชฎาพร แก้วใสย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๔๙

เด็กชายธนดล นนธิสอน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๕๐

เด็กชายธนะชัย แก้วใสย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๕๑

เด็กหญิงนริศรา หงษ์วิเศษ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๕๒

เด็กชายนิธิกร วงษ์ขันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๕๓

เด็กหญิงปภาดา ปยะวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๕๔

เด็กหญิงพัชชราทิพย์ พาหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๕๕

เด็กชายภัคพล มะแซ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๕๖

เด็กหญิงมุกดา ปูพบุญ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๕๗

เด็กชายยศกร พละสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๕๘

เด็กหญิงรุ่งรวิน แจ่มศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๕๙

เด็กหญิงลัดดา ชุมจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๖๐

เด็กชายสิริราช แจ่มศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา ไกรวิเศษ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๖๒

เด็กหญิงอธิติยาพร ชมภู

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๖๓

เด็กหญิงธัญภา ค่าไม้
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๖๔

เด็กหญิงอนัสรา แก้วใสย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๖๕

เด็กหญิงกนกอร แก้วใสย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๖๖

เด็กชายกฤษฏิทวัส

์

ยางงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๖๗

เด็กหญิงจันทิมา ชุมจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๖๘

เด็กหญิงชนัญชิตา อำนวย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๖๙

เด็กหญิงชลธิชา ยตะโคตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘๘ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๗๐

เด็กชายณัชกมล ถำทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๗๑

เด็กชายธีรภัทร พาหา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๗๒

เด็กหญิงณัฐริกา ดารา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๗๓

เด็กหญิงนิรุชา ไชยปน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๗๔

เด็กหญิงนำทิพย์ พวงวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พาหา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๗๖

เด็กชายพีรวิชญ อรรคบุตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๗๗

เด็กชายรัตนเทพ รัตนวัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๗๘

เด็กชายวสุรัตน์ โล่ห์ทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๗๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สู่บุญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๘๐

เด็กหญิงศุภิสรา จันโสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๘๑

เด็กหญิงสุจิตรา โพธิเงิน

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๘๒

เด็กหญิงสุภาวดี พาหา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๘๓

เด็กหญิงกนกกร แก้วใสย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๘๔

เด็กหญิงกฤติยา จงรัก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๘๕

เด็กหญิงกันยา ปยะวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ นามสีอุ่น
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แหวนหล่อ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๘๘

เด็กหญิงณิชาภัทร ยางงาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๘๙

เด็กหญิงธนัญญา ชุมจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๙๐

เด็กชายธนากร หาวิรส
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๙๑

เด็กชายบุญยวีร์ โพธิสิม

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๙๒

เด็กหญิงบุญรักษ์ พิมพ์หมืน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๙๓

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ปยะวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๙๔

เด็กหญิงรัญธิดา ยางงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๙๕

เด็กหญิงวันวิสา เสวตวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๙๗

เด็กหญิงสุพิชชา หินแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๙๘

เด็กหญิงเกวลิน ปูพะบุญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๕๙๙

เด็กหญิงเกวลิน พรพุทธรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๐๐

เด็กหญิงเปรมสินี สอิงทอง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๐๑

เด็กชายจิรพัฒน์ ศรีโคตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๐๒

เด็กชายจิรเวช นิวาส

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๐๓

เด็กชายชานุวัฒน์ วังกะชา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๐๔

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ จันทร์ชนะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘๙ / ๕๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๐๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ พิรุฬ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๐๖

เด็กชายสัญชัย ระโส
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๐๗

เด็กหญิงสุภาวดี กองแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๐๘

เด็กชายเอกรินทร์ กองแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๐๙

เด็กหญิงโสภิตา อินทะมาตย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๑๐

เด็กชายกฤษฎ์ สายโงน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๑๑
เด็กหญิงขวัญธนาภรณ์

แก้วภักดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๑๒

เด็กหญิงจิรนันท์ คชพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๑๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ถูระวรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๑๔

เด็กชายชนันธร เทศมาศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๑๕

เด็กหญิงนันทภัค ประสานทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๑๖

เด็กหญิงนันทรัตน์ รสชาติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๑๗

เด็กหญิงนันทิตา บุญขาว
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๑๘

เด็กหญิงนิรัชพร ศรีชาเนตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๑๙

เด็กหญิงปรียานุช เจนถูกใจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๒๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ชนะวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๒๑

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

จูมคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๒๒

เด็กหญิงพิยะดา กาลพัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๒๓

เด็กหญิงภาณุมาส กมลพรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๒๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จะเยืองรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๒๕

เด็กชายศิวกร คำภิหนู
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๒๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๒๗

เด็กชายสันติภาพ ประจญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๒๘

เด็กชายสิริกรณ์ รัตนะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๒๙

เด็กชายเอกรินทร์ รัตนะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๓๐

เด็กชายจิติพงษ์ บุญมา ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๓๑

เด็กชายจัตตุภัทร คำจันทร์
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๓๒

เด็กชายธวัชชัย กองแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๓๓

เด็กชายประเสริฐ กิระหัส
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๓๔

เด็กชายวุฒิชัย สุริยกานต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๓๕

เด็กชายศุภโชค ชุ่มเย็น
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๓๖

เด็กชายเอกภักดิ

์

รัตนะ
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๓๗

เด็กชายณัฐธพงษ์ เลิศอนันต์วิมล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๓๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

บุญศิริ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๓๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ รัตนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๙๐ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๔๐

เด็กชายจตุรวิทย์ แก่นกุหลาบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๔๑

เด็กชายจิรวัฒน์ รัตนพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๔๒

เด็กชายจิรายุ อุรัญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๔๓

เด็กหญิงธัญญา ยอดทรัพย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๔๔

เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ โสภาจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๔๕

เด็กหญิงวาสนา อาจดวงดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๔๖

เด็กหญิงอรอนงค์ สดวิลัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๔๗

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

จันทร์พุ่ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๔๘

เด็กชายอุดมชัย ครองใจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๔๙

เด็กชายเลิศณรงค์ บุญขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๕๐

เด็กชายไกรพจน์ ปนแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๕๑

เด็กหญิงณัฎฐา นิวาส
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๕๒

เด็กหญิงมลฤดี วิเศษพงษ์
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๕๓

เด็กหญิงมณฑิรา นิวาท
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๕๔

เด็กหญิงพรนภา สาบาล
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๕๕

เด็กหญิงชลนิภา คำจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๕๖

เด็กหญิงจิลลาภัทร์ จันทร์โท
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๕๗

เด็กชายภูเบศ ลึกลาภ
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ กองแก้ว
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๕๙

เด็กชายธราเทพ วงศ์จอม ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๖๐

เด็กชายทินกร คันทา
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กองแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๖๒
เด็กหญิงจันจิราวรรณ

ริปูเปอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๖๓

เด็กหญิงนภาวัลย์ นิวาท

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๖๔

เด็กหญิงปรียาดา บุตทะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๖๕

เด็กหญิงปุณณิศา บุญมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๖๖

เด็กหญิงสุมลรัตน์ คำจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๖๗

เด็กหญิงอรฤทัย คล่องแคล่ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๖๘

เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วมีศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๖๙

เด็กหญิงนันทนัท ครองเชือ

้

๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๗๐

เด็กหญิงดวงกมล อุรัญ
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๗๑

เด็กหญิงฐิติพร ในทอง
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๗๒

เด็กหญิงจันจิรา คำจันทร์ ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๗๓

เด็กหญิงกนิษฐา ทัยอ่อน
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๗๔

เด็กชายวิศวะ คำภิหนู
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๙๑ / ๕๙๓

้
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ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๗๕

เด็กชายอมรเทพ รัตนะ
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๗๖

เด็กชายภูวดล เงินยวง
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๗๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ประจญ
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๗๘

เด็กชายณัฐพงค์ ไชยขันตี
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๗๙

เด็กชายชาคริส แก้วภักดี
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๘๐

เด็กชายกวิน คำจันทร์
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองพูน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๘๒

เด็กชายจตุรวิชญ์ สุวรรณโน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๘๓

เด็กหญิงจุฑามณี สืบหล้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๘๔

เด็กชายชาญชัย ลึกลาภ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๘๕

เด็กหญิงชไมพร อุทุมพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๘๖

เด็กหญิงญาณี คันทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๘๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลึกลาภ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๘๘

เด็กหญิงพรปรีดา ภูทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๘๙

เด็กหญิงพุทธธิดา ระโส
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๙๐

เด็กหญิงภานุสา นิวาส
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๙๑

เด็กหญิงมลฑิตา กาลพัฒน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๙๒

เด็กหญิงวงศา บุญมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๙๓

เด็กหญิงสุจิตรา รัตนะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๙๔

เด็กหญิงสุนันฑา นิวาส
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๙๕

เด็กชายสุปญญา พนิกรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๙๖

เด็กชายเด่นชัย กองแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๙๗

เด็กหญิงสุนันทา สิมณี ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนะ
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๖๙๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

กองแก้ว
๒๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๐๐

เด็กชายฟาใส มีศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๐๑

เด็กชายพิเชษฐ์ สุวรรณเวช ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๐๒

เด็กชายนครินทร์ ติงชาติ
๒๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๐๓

เด็กชายจักรพงษ์ ยอดกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๐๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คำจันทร์ ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๐๕

นายกิตติศักดิ

์

ขันตี
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๐๖

นายขจรยศ กองแก้ว
๒๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๐๗

นายเจษฎา สาบาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๐๘

นายธีระวุฒน์ อุรัญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๐๙

นายนพนันท์ ศรีโคตร ๖/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๑๐

นายสุทธิพงษ์ แช่มชืน

่

๓/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๑๑

นางสาวจันทิมา รัตนะ
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๑๒

นางสาวดวงฤดี คำจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๑๓

นางสาวดาวเรือง ชุ่มเย็น ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๑๔

นางสาวนฤมล กิระหัส
๑๕/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๑๕

นางสาวเบญจวรรณ ขันธวัด
๒๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๑๖

นางสาวพรชิตา ติงชาติ
๒๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ กิระหัส

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๕๙/๒๐๗๑๘

นางสาวสายสุดา สว่างใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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