
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒๔,๔๐๗ คน ขาดสอบ ๕,๘๕๙ คน คงสอบ ๑๘,๕๔๘ คน สอบได้ ๑๕,๔๕๖ คน สอบตก ๓,๐๙๒ คน (๘๓.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๑

เด็กชายธวัชชัย โพธิแก้ว

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุทธิกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ บัญญัติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงจารุวรรณ สอนศรี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงดวงฤดี พลับเพลิง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงพลัดดา แสงตุ่น
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กชายธวัชชัย สินสุพรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กชายระพีพัฒน์ บูรภักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กชายมลอนันต์ นวลหิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงมนัญชยา พรหมจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กชายวีระพล แปนจัตุรัส
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กชายชัชวาล งามละมัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็ชรรินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงขมภูนุช วงศ์ทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงกุลนิดา เดชมงคลวานิช
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กชายสองเมือง ช่างเกวียน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กชายศราวุธ ดวนใหญ่
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กชายพงศธร คำศรี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กชายณัฐดนัย เกือกูล

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๐

เด็กชายอานนท์ พรมประดิษฐ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กชายวุฒิภัทร จำปาหอม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงปติยา พระพรหม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กชายธีระเทพ ธรรมวิเศษ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กชายวชิระ ศิริจำรัส
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กชายอภิชาต พรรนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กชายชัยชนะ ทาบุญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ วงค์เศษ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กชายธีรภัทร หนองม่วง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กชายอนุชิต หงษ์อินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กชายชัยมงคล วิสุมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงชลดา ไชยพิมูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กชายอิศเรศ สุรเดชจงเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กชายณัฐพล ศรีบุญฮุง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงวาสนา ท่วงที
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงจรรยาพร ผลดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา เดชมงคลวานิช
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงรินมณี ท่อนทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ วิเชียร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงณัฐสรีพร สระ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงชลลดา พุ่มแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สีสลับ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงแก้วตา มหาโภชน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กชายสุภชัย ภูมิสถาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กชายนันทยศ รุ่งเรือง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงจันทิรา แก้วจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงอริศรา จันทาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กชายเทิดเกียรติ แก้วจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กชายยงยุทธ อินทองขาว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงมลิวัลย์ โนนเงิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กชายนัฐพงษ์ สีชาเนตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงปยธิดา คะรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กชายธราเทพ ชัยสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงสิตานนท์ แช่มช้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงปยนันท์ ทองวัน

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงวรินทิพย์ เปรืองไร่

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ชาญชิตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ วงหงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ครัวกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงณิชา บุญมาลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้ววิชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ มณีนิล
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๓
เด็กหญิงปราณปริยา สมศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงทิดาวัลย์ กัลยาโพธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กชายปยวัฒน์ กาทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงจิราพร อุ่นใจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงศศิธร สุทารส
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กชายอนุสิน ปราบวงษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงกวิสรา ทองพูล
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กชายศิรินิวัฒน์ มะนู
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงกัญญาภัค ทัดแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กชายวรวุฑฐ์ เรืองรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ รจนัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กชายปณชัย สถาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา ชืนแสงมอญ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กชายณัฐวุทธ อ้อมชมพู
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กชายณัฐพล ยาเคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กชายขวัญชัย ขจรสมบัติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กชายณัฐภร โลกรักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กชายวรเมธ หารบุรุษ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กชายสิทธิพร รบกล้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กชายวุธิชัย เลิศศิริ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงวีระนุช ศรีทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงสุภิญญา รัตนวัน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยังยืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ กุลนาค
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงสุธาสินี ด่านสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กชายธนัทรัช หุ่นพานิช
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๙

นางสาวธนนันท์ ลาวัลย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๐

นางสาวศุธิพร หลอมทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๑

นางสาวอรยา สีสวาด
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๒

นางสาวกรรณิการ์ สนกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงศิรินทรา อินธิมาศ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงนาริสา เงินมา
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงศิรภัสสร สีดาว
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ มหาโภชน์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงเกวลี ศรีสะอาด
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กชายฉัตรชัย มารยาท
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กชายมานิตย์ คำวงษา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กชายภัทรวุฒิ สุวรรณพันธ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงปาริฉัตร คุณชาติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงอัมพร พรมประดิษฐ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงสิริกานต์ ผงเสน่ห์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงปราริภัทร สืบศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงกฤติมา เกษแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงเกวลิน บุญยิง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงชลธิชา อุรารส
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อ้อมชมภู
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กชายพายุรัตน์ มรรคสันต์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กชายวีระพล ลาวงศรี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงสุจิตรา แก้ววังวร
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงชลธาร นิมนึก

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๓

เด็กชายสำเริง ทองมันปู
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กชายพีรพงษ์ จงกลกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กชายพรชัย ธรรมคุณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ฤาชา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กชายพีระพงษ์ พูลละออ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กชายวันชัย ชูชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงอารีญา สีวานิช
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กชายคมชาญ นาวี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ เอียมปอก

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมปอก

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเติม
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กชายดิษฐกาล เรืองดี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กชายเทวินทร์ สุพลวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กชายธราเทพ ครอบเพ็ชร
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กชายธัชชัย เทพขันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กชายบวรวิชญ์ แก่นการ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กชายมนตรี แก้ววงษา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กชายวสันต์ มุ่งยิมกลาง

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กชายศิวกร คุณมะโคตร
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กชายอนุชา ปนความสุข
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กชายอิทธิพล บุตรบุราณ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงกวินธิดา พวงสุวรรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ทำบุญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดาวพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงญาณิศา ลันดา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงเปมิกา ศรีโสดา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา พวงสุวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ดูแล
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงพิมพ์พร เมืองอินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงวริศรา รักชาติ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๓

เด็กชายธนชัย ดุสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๔

เด็กชายธนโชค ช่อจำปา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงจิรสุตา แก้วไสย์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงวริศรา สระ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กชายธนวรรธน์ สิมมะลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีหา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

ฝงนิล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงสุธางศ์รัตน์ เขตตะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงจตุวรรณ วรรณา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กชายเตชสิทธิ

์

นามวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กชายรัฐพงษ์ มูลไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กชายอัฐศราวุฒิ ศรีรังศิลป
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กชายธนภัทร พุทธสาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงพจมาร งอมสงัด
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงพิมลวรรณ ตราชู
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ มารยาท
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงครองสิริ โพธิอุดม

์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กชายวุทฒิชัย ทรงกลด
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กชายสรรเพชญ ภูมิคอนชัย
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กชายเฉลิมชาติ พันธ์คำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กชายเอกลักษณ์ บุญราช
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กชายธีรเดช สีสัจจา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กชายกวี บุญวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กชายถิรศักดิ

์

บุญหนัก
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กชายสรวิศ ดีพร้อม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงนภสร กรองสินแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงสิริวิภา จันทร์ชนะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงขวัญข้าว ราชะธรรมโม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงอรจิรา บุญสงค์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงช่อผกา ศิลาวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงพรกมล สุดจริต
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา อภัยวงค์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงวรกมล มีพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงกุลวิภา ทองใบศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิศรี

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กชายรัฐธรรมนูญ แก้วเขียว
๓๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงศุภานน ปาปะโน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กชายศุภชัย บุญราช
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กชายภาคิน ศักดิสวัสดิ

์ ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงปยนุช เสนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กชายจตุพร นารี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กชายพงศ์พรรณ แก้ววงสา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงณิฌา พุทธรักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงชุติมา ปรากฏ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงนาถนภัส ด้วงนิล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงพลอย วิเศษศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงกุมารี ภู่เรือน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงวริศรา จันทร์เกษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงวิภาดา บุญส่ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กชายวิทวัส สังข์ภักดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงดวงฤดี หลุมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา วัดบ้านหอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กชายณัฐธนกฤต จันทร์เกษ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กชายณัฐธพงษ์ ชวอรรคนานนท์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กชายธนพล ทรงงาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ คำแปล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กชายพรรณที ศรีใส

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กชายวินัย ทองทับ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กชายวีระยุทธ ศิลากุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กชายอติวิชญ์ ชาญสูงเนิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงแคทเธอรีน ทองพิละ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กิงวงศ์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ โสพัฒน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงนิฌาพร จันทะเหล็ก
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงปภาดา โนนใหญ่
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงมาริษา ดวงมาลา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงวิยุดา ทองเถาว์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงศศิธร จันทร์ราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงปาลิตา บุญหวาน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กชายกฤษฎา ศิลากุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กชายกฤษณพงษ์ พวงคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีโคตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ช่างทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กชายชโยดม วันลิโก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กชายธนโชติ โชดาวิชิต

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กชายธนดล จันดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กชายธีรภัทร ด่านจง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กชายพีรธัช มุ่งสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กชายเพทาย นัยนิตย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ พงษ์พีระ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงขนิษฐา บุญสงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงธัญวรรณ หนูน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงวิภาดา บุญธง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงศิริรุ้ง จันดาบุตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กชายอัษดากร แสงแสน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงลิลิเซีย โมนี สมอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กชายอธิวัฒน์ ภะวันนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กชายธนิก ศรีพล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๐
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ พรมรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กชายจอมขวัญ ข่ายมณี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กชายศุภกฤต ตู้จำรูญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงวรัญญา ผลปราชญ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงศุภมาส เสนสนาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๕

นายอภิชาติ ผ่องใส
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๖

นางสาวสุพรรณี กิงเดช

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขวิเศษ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๘
เด็กชายชาติตระกาล หลักบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กชายนธีพัฒน์ โสไกร
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กชายนนทพงศ์ โทไข
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กชายวายุ วันโย
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ มณีวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กชายสรายุทธ์ ทองทิพย์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กชายสุรพงษ์ วิจิตร
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กชายอภิวัฒน์ อินตะนัย
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงณัฐชา ศรีบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงพัชรพร ศุภเลิศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปานคำ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงอรัญญา วิจิตร
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ท้าวทำนอง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงกานต์พิชชา ภูมิเลิศ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงวนิดา อาดฮาด
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงพิมพิกา ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กชายชนาธิป น้อยมิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กชายทิวากร ศรีดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กชายธนกิจ แย้มทับทิม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงปนิตา น้อยมิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงกัญชพร น้อยมิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กชายธีระพงษ์ เขียนทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กชายอินทิวา หาจักร์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงรัตนาวิภา ทองทับ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กชายศรัณู บรรใดทอง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงณัฐชา กลินจันทร์

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงอภิญญา นามพรม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หล้าสงค์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงธัญชนก วันลิโก
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กชายสรรชัย ประอาว
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กชายธนากร ธรรมพร
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงจิราวรรรณ จันทะจิต
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงเพราพิลาส ภิญโญ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กชายกรกฏ พวงพลอย
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กชายจักรพันธ์ บญเพศ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กชายธนโชติ สองสนิท
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กชายธรรมรักษ์ คำภากุล
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กชายพลพล เมตราจิต
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กชายอภิรัตน์ แสงกล้า
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงทิพวรรณ แดงคง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงอรทัย กังสดาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กชายอุทัยภัทร อินทร์แปน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ไชยภักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงณิชาปวีณ์ บุญเกิด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กชายณัฐพล โพธิสาร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๓

นางสาวธนิสร อนงชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กชายวิชัยยุทธ แสนบุตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กชายอาทิตย์ พรมประดิษฐ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กชายสภาพร แสนกล้า
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนอำคา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กชายณรงค์ศักดฺ์ เก่าด่านจาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงเนาวรัตน์ การบุญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงยุภารัตน์ กุลสุทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กชายภูษิต จันทสอน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ศรีลาชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กชายยงยศ ศรีมงคล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กชายอนุชา คำโพธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กชายสมพาร สุธารส
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กชายนพรัตน์ จำปสี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กชายบุรัสกร คานงอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กชายวินัย มีวงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กชายรจนา ผิวคำ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กชายแห่งมหาชัย ระยังศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กชายประทีป ดวงดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงมณฑกานต์ สอดศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กหญิงจันทร์วิมล บุญจูง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงขวัญงาม เพาะบุญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงประดับดวง พวงบุใหญ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงวิราวรรณ จันดีปุน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงจันทิมา จันดีปูน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย นามโครต
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กชายธนาธิป สุวรรณไตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กชายธนาธาร ทองคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กชายนิติพงษ์ กาหลง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กชายปริญญา อินธิกาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงศราสินีย์ คล่องแคล่ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ คุณชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงประภัสสร สืบกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงประภัสสร พร้อมเพรียง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงสุดาพร สายบุบผา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงอาวิสา รัตนวัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชืนสวัสดิ

่ ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

บุรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กชายธนากร เลขกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กชายธวัชชัย กลินกุหลาบ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วันซวง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กชายนที ยาพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงนิศากร รัตนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ปดตาทะสา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงสิริยุพา คำลอย
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงวิภาดา บุญสอน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงชลดา ค่องอ้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงอภิสรา แสงวงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กชายปฐวี จันทร์แดง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กชายศิรวิทย์ พละชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กชายทัตเทพ ไสยาสน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กชายรัตน์ถพร ยอดกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กชายชวิน เขมราฐ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กชายอัฐชัย ผ่องพันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กชายศภชัย ยามดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงเกวลิน มันจิตร

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงวิภาดา พงษ์วัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงสุธิดา รามศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงฉัตรมณี อุดมสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงสรัลชณา อุดทุม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ไชปญญา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ เคียงคำผง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กชายกฤษณะ ธรรมพร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กชายเกียรติพล สวัสดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กชายธนากร สมสะอาด
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กชายธีระวิทย์ ชำนิกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กชายอนุชา ยีมี

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงกมลวรรณ สุดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงนิรมินทร์ บุญสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา คุณเถือน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงณัชสุฎา อยู่ชัง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงวรัญญา อุ่นคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงรจนา ทองมาก
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กชายธรรมนูญ เอียงไธสง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กชายเอกลักษณ์ คำแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กชายพิทักษ์ พรมประดิษฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กชายศิริชัย ภูสูง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงพิมพวรรณ์ มงคลสาร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กชายอาชา ศรีพินทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กชายวัชรพล อำจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงสิรินภา ไชยนต์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กชายศิริวัติ ไชยสุวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กชายภูวนัย คำคูณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กงใชยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กชายอรรถพล ทองดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงภัทราวดี โลนะชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงจิดาภา กำลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงรจนา ไหมทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงชนิภรณ์ บุญเสก
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงอุบล เบญจขันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงณิชมน ใยยิม

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงกาญจนา ไหมทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ปุจฉา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงพิชชาภา สีพูน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กชายอติพงษ์ พลเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กชายธรรมสรณ์ กิจขจรเกียรติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงอังคณา ทิมขำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงสายใจ ใจมัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๑

นางสาวสุการ แก้วกล้า
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๒

นางสาวจีราพร งอมสงัด
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๓

นางสาวจีราภา งอมสงัด
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๔

นางสาวคำพันธ์ ปดถามา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๕

นางสาวขวัญฤดี บุญยง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๖

นางสาวแก้ว บุญมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๗

นายกิตติศักดิ

์

กลินศรีสุข

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๘

นายดุลยวัฒ สังข์ขาว
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๙

นางสาวศุภรัตน์ ขาวจิก
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๐

นางสาวจิราดา วงค์สุนทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๑

นางสาวฐิติมา ทรงศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๒

นายกิตชัย ละมูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๓

นายวิทวัส แก้วลอย
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๔

นายศุภฤทธิ

์

หมันไร่

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๕

นางสาวกนกวรรณ แก้วมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๖

นางสาวมัทนา วงศ์คำจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๗

นางสาวรัชนี วงค์คำสิงห์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๘

นางสาวศิริรัตน์ อุดทามนตรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๙

นางสาวสุธิดา นวลหงส์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๐

นายธีระพัฒน์ สุนทะมาศ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๑

นายอภิวัฒน์ จันทะมัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๒

นางสาวสุชาดา ชัยสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงอรพิน อินตะนัย
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงอริสา ธะประวัติ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงศุฑาทิพย์ บุญโย
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กหญิงศศิทรธ์ สินศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ กิงเกษ

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ อุ่นพิมพ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงทิวาพร สีดา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กชายปภังกร เลือนลอย

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กชายศิวกร แก้วเนตร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ สะอาด
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงปวริศา แก้วคชสาร
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กชายวชิรวิทย์ คำนวณศรี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ มะณีบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กชายเจนณรงค์ หงษ์ศาลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กชายพนธกร ภาษี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กชายธนพล อินตะนัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อัฐทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กชายปรเมธ ยิมเกิด

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กชายอิทธิพล พลเยียม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กชายรพีภัทร มะโนมัย
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๓
เด็กหญิงเนตรณภัทร ไมหมาด

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงสุธิมน สง่าศรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงรัตนาพร กลินกุหลาบ

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงกนกพร หลักเพชร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงณัฐญาดา ดีจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ คุณวัฒิ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ พวงพลอย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงกุลนิดา กล่อมปญญา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงชุตินันท์ ครรไลลักษณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงจิตนภา ศรีทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กชายภูธเนศ มังษา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กชายคุณานนท์ ซาสังข์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กชายคฑาวุธ สุขศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กชายครรชิต จันทำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กชายสัจนนท์ ภูมิสถาน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงพิมพ์นารา จันทูล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา อนุนัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ภาพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงจารุวรรณ โสระตะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กชายธนศักดิ

์

ผิวงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ วรรณา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กชายปราโมทย์ ใบเขียว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กชายอภิเชษบ์ แซ่ปง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กชายวัชรินทร์ อนุพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กชายศิริวัฒน์ พวงแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กชายศิริพงษ์ อาชญาทา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กชายธนพงษ์ สุทาบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงปานวาด เกตุขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ซาสังข์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงศุภัชญา ศรีทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กชายวิศรุต อนุพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กชายปยพงษ์ พร้อมญาติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กชายภคิน ปราบวงษา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กชายกิตตินันท์ จันทูล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กชายธนโชติ มะโนมัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงภัคจิรา ศิริผล
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ปรางนวน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงศุภรดา บุญอ้อม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กชายศรันย์ ผิวงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กชายวัชรากร โตมากรักษา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงขวัญฤดี สิงห์ชอม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กชายพชร สุขศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงปยภา สิงห์ทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงสุธิมา สุพาพวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงจิราวรรณ บุษบา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กหญิงพรนภา ศาสดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กชายชาตรี รัตนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กชายวีระวัฒน์ พิมพ์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กชายอภิชัย แซ่ปง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุรภรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กชายนครินทร์ ภูมิสถาน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กชายปฐพี สุวรรณา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กชายธนโชติ รัตนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ แซ่เติน

๋

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กชายจตุรพิธ พวงพลอย
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กชายปรเมศ รัตนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กชายภูวนาท เสียมศักดิ

่ ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ เมืองเฉลิม
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กชายต้นภพ แก้วกล้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงกฤษณา แพนนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์พวง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กชายธนัตถ์ กีรติกุลภาส
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กชายธนภัทร ท้าวอำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองแพรว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กชายแก้วขวัญ ถันทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กชายวชิรภูมิ เลียงหิรัญถาวร

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กชายสิรวิชญ์ แผลงฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กชายปญจพล ทองกลม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กชายศุภฤกษ์ ประมาพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ เทียงกระโทก

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กชายวรพงศ์ หลาวทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กชายศิวัชสรณ์ สาลีวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กชายปวรุตม์ สมคณะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กชายจักรภัทร เงานอ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กชายธนกร มัทกิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กชายศุภวิชญ์ มันวงศ์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กชายอชิตพล แก้วพวง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงมาริษา อมรวิทยาการ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงปอปรียา แก้วภักดี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงศศิวิมล ผ้านำฝน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงปาณิสรา รัศมี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงเบญจมาศ พันวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงชนัญธิดา นรสิงห์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงณปภัช ห่อทรัพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงอาภากร ภิรมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๙
เด็กหญิงชุติจิราพัชรกาญจน์

กำจร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๐
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ นนทะวงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงกัญญาภัค อินสุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชชา
เกียรติธนาโอฬาร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๓
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ ทวีก้องกิจสิริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวนิล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประชุมวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงธัญญ์ธีมา วัฒน์กมลวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงธนพร จันทะแจ่ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงธัญจิรา บุญผาตินาถ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงอธิชา มณีวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กชายพีรณัฐ อุ่นใจ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กชายชวนนท์ มีพร้อม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กชายยศภัภร หอมหุน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กชายศักดิธนา

์

ธนิสสิรินันท์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กชายพัฒนวิชญ์ ซือสัตย์

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กชายพีรณัฐ นกเเก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กชายชิติพัทธ์ ภูคำศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กชายกอบพงษ์ ศรีอำนาจ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กชายปณณวัฒน์ คงขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กชายธีธัช ไกรหาญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กชายวิชยุฒม์ พินิจกิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กชายกรวิชญ์ ม่วงศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กชายศักดิศรณ์

์

พละศักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กชายปฎิพล นวลใส
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จำปาเรือง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงชาลินี ไกรยบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงสิรภัทร ดอนพลัด
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงศิรประภา ทองทิพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงโชติกา อรุณโรจน์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงชนกนันท์ ภูกาบิน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงปาจรีย์ สายสังข์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงโสณัฐณิชา เมธีพิสิษฐ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงนนลณีย์ วุฒิวรเศรษฐ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงชุตินันท์ ปองอ้อย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงนภกมล ใจสว่าง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงศริญญาพร ดาวเรือง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงวริศรา พลเสนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงณัทภัค อินทฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ใจมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงนัชชา รัตนะโสภา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กหญิงดวงหทัย ดวงชัยอยู่สุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กหญิง .แพรทอง รัตนโสภา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงปุณยนุช เทียงแท้

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงอาฒยา จันทะศิลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงปาลิตา จันทร์พวง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กชายธนโชติ ผ่านพินิจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ จันทสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กชายพีรวิชญ์ เจริญราษฎร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กชายธนณัฏฐ์ นาจำปา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กชายปติภัทร สีทน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๐

เด็กชายญาณวรุตม์ อุดร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๑

เด็กชายณัฐธกรณ์ บุษบา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๒

เด็กชายปณณธร คงคูณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กชายภัทรวุฒิ มนัส
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ นันทพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กชายพรรคพล สัพทานนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กชายเจษฎา บัวงาม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กชายกษิดิศ ศรีวัง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กชายนภพล ดวงเเก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กชายวุฒิชัย ทวีเจริญศิริโภคา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กชายชัยวิทย์ จันทาทิพย์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงพิชญาภร กล้วยนิจ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงชญาดา จันทพรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงญาณิกา ศิริมานพ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงอิฐศิริญา เปนสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงนวพรพรม จรรยาสุทธิวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงเพียงลดา ศรีหะบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงพัฒน์นรี กันเเม้น
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงกันตพร ปดสาพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงวิรดา บุญคำชู
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๐ เด็กหญิงจินดาชยานันท์
ปุลพรนันท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงพัชราภา จีบจอหอ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงศศิธร สำเภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา พรศิริวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงชญามินทร์ บุญเหลือ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงมนิสรา ทังพรม

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ทวีธนวาณิชย์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ศรีมงคล
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงปารมีย์ ขันติวารี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๙

เด็กชายณัฐดนัย เเสงสา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๐

เด็กชายนิติภูมิ เเก้วธานี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๑

เด็กชายพัสกร เครืองจันทร์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๒

เด็กชายณัฐภัทร จันทะเสน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๓

เด็กชายธนูชัย เเซ่ฉัว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๔

เด็กชายสันติภาพ บุระกรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๕

เด็กชายศิขชนม์ คำขาว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๖

เด็กชายสุวัฒน์ชัย ศรีเอียม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๗

เด็กชายขวัญแก้ว ถันทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๘

เด็กชายประกาศิต กล้าณรงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กชายธีรเดช ทองคำ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๐

เด็กชายปณณวิชญ์ เยรบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๑

เด็กชายคณาธิป บัวหอม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กชายชยพล ทองพันชัง

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๓

เด็กชายภูชรินทร์ ทัศนิยม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงสิริภัทร วงศ์จอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงพิชญาภา เเซ่ลิม

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์คำจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงณัฐวดี เเก้ววงศา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงปยธิดา พวงเเก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงเฉลิมรัตน์ โกมณเฑียร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงศิรภัสสร วรรณวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงสิริภิญญา ดวงใจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีอักษร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงพิชชาอร ผ่องศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ แก้วศรีหาวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงภัทรภร มณีนิล
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงณหทัย บุญราช
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงมัทนา เรืองศรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงชนิกา บุตรไชย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงณัฐชนน พรมศร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงออมบุญ จวงพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงอัจจิมา บุญหนา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๒

เด็กชายศุภกฤษฏิ

์

พรหมทา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๓

เด็กชายนภนนทิ

์

มณฑาทิพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๔

เด็กชายภูเบศ ไตรภูมิ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

สีหบัณฑ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กชายธีรเมธ สุขวานิชวิชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กชายยุทธนา ธนานุวิทย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กชายเคียงชนก ฐิติสมบูรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กชายกิตตินันท์ งามวิลัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กชายเจษฏา สอนเกิด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กชายธีธัช กล่อมปญญา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กชายโชคชัย มกรนันท์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กชายพศิน ภาระหอม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กชายกิตติพศ ศิลาโชติ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กชายศักย์ศรณ์ โชคธีรสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กชายกฤติมุข ทัดเทียม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงชฏาพร ผันอักษร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงสุพิชญา ทองวัน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงอโรชา นาสารีย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงอชิรญา นาสารีย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงณัฐาสินี ศรีโพนดวน
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงกมลชนก ขันชะลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงวรางคณา ศุภกรพาณิชย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงขวัญอนงค์ สิมะวัฒนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงญาณภัทร์ วรรณทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงมัณฑนา แสงจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงชาคริยา วุฒิยาสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงธนามาศ ใยขันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ชาวนา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงชนาชน ย่อชัย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กชายโชติภูริ ศรีจันทรา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กชายหรรษา อินทร์พิมพ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงมนัญชญา ตันสกุล
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงธนัชพร สุขประเสริฐ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุหร่าย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงชัญญชิตา โรจนจำรัส
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กชายธนภูมิ ลุนสิน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กชายอธิพงศ์ มงคลเสริม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กชายณัฏธ์ธรดล ฉัตรคุปต์ชนดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กชายธนกฤต บุญเสนอ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กชายภคพล พลศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กชายเดชโสธร สุนันท์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กชายภิสักพัฒน์ วราพฤกษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กชายปภิณวิช เลขาวิรัชกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กชายตุลากานต์ โตมร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กชายก้องกิดากร นพเเสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กชายวิสิฐ ทองกลม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กชายกนต์ธีร์ กองไพบูลย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงบัวชมพู เเสงงาม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงณธร ภัทรทิวานนท์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงวิรัลพัชร วิเศษสังข์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงณัฐนรี วันศรี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ณดา ลำสมุทรจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงนิพาดา สันธนาคร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ จันทะสอน
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ฐิติสมบูรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงพนัดดา สุขเสริม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงญาณิศา วรกิตสิทธิสาธร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงศุภิสรา แซ่อึง

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงกมลจันทร์ ทองแท้
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงจิรภิญญา ทองทิพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงชนิสรา ธรรมวิเศษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงกัฑภฉา โพชัยพัช
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงมยุรา รัตนกังวาล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงลภัสรดา กันหาพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงปภัชญา สาริโย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงภคภร สมภาวะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กหญิงธัญชนก สุขชิต
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กชายธนาธิป สาคร
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กชายพัสกร ศรีหวาด
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กชายอดิเทพ ทองลมุล
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กชายภาคิน ศุขเเจ้ง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กชายนฤบดินทร์ เรืองนุช
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๕

เด็กชายโรจนศักดิ

์

พิทักษา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๖

เด็กชายสิริมงคล ท้าวด่อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กชายพงษ์ประวีร์ กุลเดชชัยชาญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กชายณัฐดนัย คำเหลียม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กชายรัชกฤช ทิพย์คุณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กชายเอกณกร ธรสาธิตกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กชายธนากร อนันเทพา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กชายธีรธัช ศิลจันทึก
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กชายปติภัทร บุญหวาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กชายภาวิชญ์ ไพรบึง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กชายชุติวัต โปร่งจิต
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กชายวชิรวิชญ์ เงินดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กชายสิรวิชญา สำเภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงนันท์นภัส อินรัสพงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงภสอร เพียงแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงปสุตา ศรีราม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงอาภาพัชร์ รับโคษา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงเกศกนก ดวนใหญ่
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร สมัครสมาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงพิชญาภา ปดพยันต์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงญาณิศา หลอมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงนพธีรา จันทรคาต

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงวรัทยา จุลลัง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงธิดาศิริ ศรีโสดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๙
เด็กหญิงอนันญาภรณ์

ทองทัว

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงศศิธร สุดเพาะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงบุปผชาติ บุญศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสวงจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงรฐา ชัยดิลกฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงชนิตา แสงชัจจ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงศุภิสรา กุแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงพีรณัฐ โมทะจิตร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงพรทิพย์ สมบัติพิทักษ์สุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กชายกิตติโรจน์ อักษรณรงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กชายชนม์ชนันท์ เกือกูล

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กชายชินาธิป จาระนัย
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กชายดลชนก สำเภาเงิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กชายธนิก โสดาโคตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กชายปริทรรศน์ ชมชิด
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กชายปณณธร วชิรเมธิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กชายภูวเนศวร์ ธรรมคุณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กชายมาโนชญ์ ตังเกษมุกดา

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กชายวชิรวิทย์ บุญศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กชายวรชัย ปานขาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กชายวีรภัทร์ แก้วกัณหา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กชายศิวกรกฤษฏิ

์

คุ้มสุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กชายสิรวิชญ์ คุ้มรักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กชายสุรดิษ ลาลับ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ภูชืนแสง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงกันติชา คำพิทักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงจริยา สิริชาญวัฒนา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๖
เด็กหญิงดิษฐาลักษณ์ ยลโสภณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงนันท์ณภัส ไพบูลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงปณิฏฐา พงษ์พีระ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงปรียนันท์ ชินบัวสุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงปวริศา ภูทิพย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงพิชญดา ชินทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงพิชญ์ญาพร พะโยมเยียม

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงพิชญ์พิมล จันทร์ทิพย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา หลักทองคำ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี มณีวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงภูริชญา ชาน้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงอธิชา พันธ์กิงทิพย์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงอภิสรา บุญเกือ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงอลิสา ชาวสวน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กชายศิขรินทร์ ศรีลาศักดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กชายธนวินท์ บุตรเสมียน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงศุภานัน เชือดี

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงดากานต์ดา สิงห์คูณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงภัทราพร บุรกรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โคตา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กชายนันท์นภัส ฐิติสมบูรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กชายยศกร โสพัฒน์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา ยาวะโนภาสร์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กชายปยะพล สร้อยทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ห่อทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงณิชชารีย์ อารยะสิทธินนท์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กชายแทนคุณ บุญข่าย
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กชายชิตณุพงศ์ โพธิงาม

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงกฤตพร บุญส่ง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กชายกวีวัฒน์ ประกอบสุข
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงประติมา ศรวิชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กหญิงปรียาพร ศรบุญทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กชายศุภเศรษฐ์ กัลยาโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พิมณุวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กชายอชิระ โพธิโต
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มัชเรส

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงวิระดา งามปญญา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงชาลอท ตามบุญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงปุณณภา เตชพัฒน์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กชายเมธาสิทธิ บุญปญญา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๗

เด็กชายธนา สุขศรีดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กหญิงณัชชา สามทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงธยานี ถวิลหวัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงภัทรชนก ตรีชนะสมุทร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กชายนันทภพ จัตตุเรศ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กชายธีธัช ผาพิมูล
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงพรรณพิไล ตังสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กชายธนากร สายจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงฤทัยฝน สุมณฑา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กชายพันธวัสส์ จันทร์หมืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงดวงกมล ทิพย์สมบัติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงพัชรินธรณ์ บุญจรัส
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงขวัญข้าว ครรณา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงเบญญาภา จันสุตะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กชายปกรณ์ จึงสมาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กชายอัครวินท์ สีหะวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กชายนภทีป พรมคำน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กชายชยางกูล สมบัติวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กชายณัฐดนัย นามวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงนภเกตน์ สมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงสุลลิตา นาคนาคา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงณัฐวดี เข็มท้าว
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กชายกันต์พงษ์ ศรเจริญฐิติกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กชายอธิปปรัชญ์ สุนทรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กชายนนทิยุต สมใจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กชายกาลัญู มาตร์อยู่เย็น

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กชายเจษฎาพงศ์ วงศ์คำจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กชายคุณานนต์ ฉิวรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กชายธรรมรัฐ ลีลาเอกนิติ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กชายฉัตรดนัย เขือนจักร

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงกนกพร เนาวบุตร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๘
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์

อำกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงเชิญขวัญ วุฒิธรรมสาร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๐
เด็กหญิงณัฑกาญจน์ พรหมทา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๑
เด็กหญิงศิริณัฐกานต์ สุรวิทย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไคลน์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงศุภนุช นำจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงปนัดดา ภูมิลำเนา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงภัทรพร พรหมมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กชายปยวัฒน์ สุริยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กชายฉลองราช ชาญชิต
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงกุลนันท์ ทำคำทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ นามวิชา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กชายพริษฐ์ ชืนกลิน

่ ่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กชายญาณภัทร จันทร์ฉาย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงศรัณย์พร พิพัฒน์เยาว์กุล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงชาลิสา สมานรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงวรัสสิยา เทพาอภิรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงสุพิชญา ยวงจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กชายยศวิชญ์ วัฒนกุญชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงณัฐภัทร สุมาลุย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงพลอยชล เกษกุล
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงใบบุญ ฟองงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงชญาน์นันท์ ผิวผา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงศศิพิมล ธนาอัครวัต
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงปลายฟา ไฝจิตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงสโรชา รักธง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กชายณัฏฐชัย คำเลิศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงวรางค์ภรณ์ จันทะแสงโรจน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๖
เด็กหญิงชญตว์มณฑน์

จันทร์เพ็ชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงชัญญานุช ยอดจักร์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงยุพา หาจักร
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กชายพิชญพล จรัสดำรงนิตย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กชายพีรดนย์ จุลพล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กชายธาวิน นนท์ตา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กชายนวรัตน์ บุญมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กชายชวกร ติรไพรวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กชายสุรยุทธนา ภาวัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงวชิตาภรณ์ วงค์คำจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กชายกิตติภณ วงษ์เรียนรอต
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กชายสิริราช พวงจำปา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไพรสารฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กชายอนรรฆศ์ ตระการรัตติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงสิริโสภา โสภาพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงอริสรา นนท์ตา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กชายแทนคุณ ดอกประทุม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ ศรีสุรักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงวราทิพย์ เพียพรมมา

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กชายทักษะ มลัยไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงทิพานันท์ รวีโรจน์กรสกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงพลอยชมพู สารรักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กชายศิรวิทย์ ทำมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กชายธีรพันธุ์ ศรีโนนลาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๐

เด็กชายธนพนธ์ โพธิวัฒน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กชายรังสิมันต์ เมืองเพ็ชร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงกรรณนิการ์ พุ่มไม้
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กชายคุณานนท์ ทองเบ้า
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ศิลาโชติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงลลิตภัทร สุ่มน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงณัชชา ดาวเรือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงภัทรานิษ ศรีรมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงสรัญญา ดงสิงห์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กชายธีรวิชย์ จันทะเสน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กชายสิรวิชญ์ อ่อนอก
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กชายพีรวิชญ์ บุญมิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงธีรดา นนทะชาติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย โพธิทิพย์

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงศตพร บุญรินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงคชาภรณ์ คำผง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กชายธนกฤต จิระดำรงวรากุล
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กชายศักยพัฒช์ เฉวียงหงส์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ทุมพัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กชายอัครวินท์ จันทะศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญเหลือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กชายบุณย์ตระกูล จงเสรีจิตต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงธนารีย์ แสงเงิน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงกัญญภัทร บุญธรรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา แก้วรักษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กชายภัทรพล ทัดเทียม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงนงนภัส ลิขิตวรกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงอิสราพร ชาลากูลพฤฒิ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กชายกรรชัย พุทธา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กชายพงศกร วรรณวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๐ เด็กหญิงธมนวรรณพร
ชำนิกล้า

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงวัชโรบล สีแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุญส่ง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงวิจิตรา แดงอาจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ อินธิเดช
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กชายศักดิพัฒน์ พงศ์พิละ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงวีร์สุดา สัตย์ซือ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงไปรยา โพธิมี

์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กชายนิธิศ เทพสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๙
เด็กหญิงอัษฎมาภรณ์

มณีนิล
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กชายกฤษฎา วงษา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กชายฐปนยศ สุขเพิม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กชายโชติชยุตม์ บุญมาลา
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ทัศราช
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงไปรยา บุญมาลา
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กหญิงภัทราวรรณ ตังพูลประเสริฐ

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำนวน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงจินตนา บุตรราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงธนิดา กะตะศิลา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงสมพร มณีวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๐
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ทองสาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กชายพงศกร กุมชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก่นนาคำ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กชายวิชชากร สุ่มมาตย์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ ผาชัน
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กชายกนกพล ผิวพรรณ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กชายชาตรี บุตรงาม
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ชาวเกวียน
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงพนิศรา นามคำ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ พรหมศักดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ดวงมาลา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงสาริณี แสงศร
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงอิษยา พรมดี
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงอนุชญา บุญหวาน
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงสุพิชญา คำหนูไทย
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงพิมชนก พันธ์ขาว
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ มิมาลา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงชลธิชา แดงดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กหญิงปพิชญา ภูมิจันทึก
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงพรรณอร ดวงมาลา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กชายฐาปกรณ์ ประพันธ์ประชา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กชายพงศ์กฤต มอบพันธ์นา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กชายตะวัน ศรีมาศ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กชายธะนะชัย ไชยรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กชายณัฐกมล หมูนดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ กวีนันทชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กชายธนาคิม สุปตติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กชายเปรมินทร์ ธรรมฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กชายพิทยุตม์ หวังลาภ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กชายภัทรพล เครือบุตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กชายภูมิทัศน์ บัวรินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กชายสมโภชน์ ปราบภัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กชายธีระภัทร ชาภูธร
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ ปะติตัง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงนภาพร สมน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีบุญเรือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงปาลิตา ไชยปญญา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงวริศรา บุญหวาน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงวิภวา สง่างาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงวิภาวี สง่างาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงศิริประภา คันธศร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงศรัญญา พรมเปลว

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กชายภควัฒน์ ศรีคร้าม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กชายสุริยะวงศ์ ไพรวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงอักษรศิริ หาญภิรมย์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงทิพเกสร คำเคน
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงพรลภัส ดวงนิล
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กหญิงอภิษฎา ส่งเสริม
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กชายเอกรินทร์ ปนประมัย
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กชายอนุชา พงษ์พิละ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กชายชูเกียรติ จังอินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กชายณฐกร วันงาม
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ โยธิการ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญปญญา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กชายอวิวุธ สระทองบุ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงธนพร แก้วแสน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กชายธนชัย ศรีงาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กชายธนพงศ์ พาที
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กชายธีรภัทร์ คำพล
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กชายพงศธร สุตะพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กชายบรรณสรณ์ คิงคำ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กชายภัทรพงษ์ คันศร
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กชายวรนันท์ แดงดี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กชายศักรินทร์ ทองทับ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กชายณภัทร ตาราศาสตร์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงกมลพร ชิณะแขว
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงจารุพิชญา ดวงสมร
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงณัฐติกานต์ นระสิงห์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อุ่นเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงนาราภัทร สุวรรณา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ อุราเลิศ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงปญสิตา สุภาพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงปานไพลิน บุญหนัก
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงปุณยวีร์ สิมศรี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุธารส
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา
ตังปญญาเวชสกุล

้

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงกชพร
ธนากุลบุณยรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กชายอรรถพล คำแสงดี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กชายธนกร โจ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กชายจิรภัทร นาจำปา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กชายชนาธิป สิงห์อินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กชายธีรภัทร์ กระหวาย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ โสดาชัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กชายธนภัทร พวงพลอย
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กชายจักรภัทร ศรีโสดา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙ / ๔๔๓

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กชายกตัญู ทัศศรี
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงชญานันท์ จันทรศิลปน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงชนิสรา พึงตา

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สีด้วง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงณิรันญภัสร์ วงศ์บุตตะ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พลพาล
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงพิยะดา งามทรัพย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กชายณัฐวัตร ไกรรักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายญาณวรุตม์ สารศรี
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กชายธีรณินทร์ โคตระวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กชายชยธร ประเสริฐศรี
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กชายภูมิภัทร นวลใส
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วแสน
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปองกัน
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงธีรดา ศิลารักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงธิฌาภรณ์ ภูทิพย์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ อุทาวงศ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงธนาวรรณ ชูสุวรรณ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บุญคง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงดาวเรือง ศรีพา
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงอุมากรณ์ ประกอบกิจ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงอนงค์นาฏ จันตะ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชิณวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงศรุตา โพธิทอน

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงสริดา สุระไชย
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กชายเจษฎา ขันเงิน
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงตรีตรารัตน์ ทองเพชร
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงภัทรวดี สงค์ศรี
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงเรือนเพชร กะการดี
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กชายปยังกูร บัวแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กชายวิทวัส จารุวงศ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงสิรินดา ภูสงเศษ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงปุณยนุช ไชยพรม
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงพิพ์กาญจน์ คำเคน
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กชายธีร์ธวัช โพธิขาว

์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กชายธีรภัทร ด้วงทา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กชายณัฐสิทธ์ แสงทอง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี แทบสี
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงมธุรดา เสนากุล
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงพรนิภา พงษ์เสน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กชายปฏิภาณ ผงเสน่ห์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กชายฤทธิกร สุขประเสริฐ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงทิพย์อักษร สายสมคุณ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๘
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช หาญบาง

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงวิรดา พาพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงชนิดาภา วิเศษขลา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงศศิชา เงินจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กชายวุฒิชัย จอมเกาะ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กชายอินทัช ทรงงาม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กชายสิทธิพล โคษาราช
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงฐิตารีย์ สิมะวัฒนะ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงเยาวเรศ โสรส
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กชายอลงกรณ์ ลับโกษา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กชายสุรชัย เควันดี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กชายภัทรพงษ์ โทตระกูล
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กชายปภังกร ศุภศิริพร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงณัฐนรี สิมะวัฒนะ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กชายนัฐวัฒน์ โพธิขาว

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงวิชญาพร ใยดี
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงปานตะวัน พุดด้วงเงิน
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เคนประคอง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงอารดา พาบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ กองโคตร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๘ เด็กหญิง ด.ญ.อาภาสินี
ใจใส

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงสุนิตา อินทริง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กชายวิฑูรย์ ผิวบาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงรุจิรา รินทร
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงชวัลญา งามแสง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงเมธาวี สุขประเสริฐ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กชายพงศภัค พิทักษา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กชายรุ่งอรุณ ทับพุ่ม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงปานทองดี ขมประเสริฐ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงปณฑิตา สายธนู
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงดวงใจ เกาะสังข์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงช่อผกา สุนิพัฒน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงฐิติญา สายนาค
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงปกิตตา นรสิงห์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญส่ง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงปณฑิกา อิมเต็ม

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงวรินยุพา โสมพิมาย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงนัชชา สารนารถ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กชายเกียงศักดิ

์

วงษ์ประเทศ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แดงบุญเลิศ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ แดงบุญเลิศ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กชายพีรภัทร น้อยมิง

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงพริมลดา อารตส์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กชายสุกฤษพงศ์ วงค์ศรี
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กชายแทนคุณ แซ่ลิม

้

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ มะณีบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงปรัชญา นามคุณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงอรอนงค์ วงษ์พินิจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ บุญส่ง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กชายนพรัตน์ สมเทพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงสกุณา อัมพร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กชายเจตนภัส ใจเอือ

้

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กชายศังกร ขันรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๒

นางสาวขิมพริง

้

พรมชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กชายสุประกรณ์ ทองประเสรืฐ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

พงษ์วัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสมุทร์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กชายปญญาวุฒิ กิงทอง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กชายสิรดนัย ภูสงเศษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงสิริวรี ธิเดช
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กชายสุพรรณ โพธิขาว

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กชายณัชฐิติ วงษาวิลัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กชายสิทธิชัย คล่องดี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กชายเตวีภัทร กรไกร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ กันยางค์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กชายเฉลิมพล แจ่มใส
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปลาเข๋มทอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ เปองไร
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กชายภัทรพล จำปาทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงวิลาสินี คันทบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขสมคบ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงวิมลสิริ คันทบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กชายวรินทร แก้ววงษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กชายกริชฎา คิงคำ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงกษมา อัครบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ นัยนิตย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กชายธนกฤต มะโน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กชายถิรวัฒน์ จันทร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กชายอชิระ เสนาะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กชายวรรณศักฺดิ

์

วงชมภู

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กชายสิรภพ
ธนากุลบุณยรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กชายอชรเทพ วงศ์ทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงปราณปริยา ฉิมพาลี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กชายณัฐนนท์ แซ่ลิม

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กชายธนาธิป ขวานทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กชายวราวุฒิ โคษาราช
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กชายศักรินทร์ ปองกัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

เทนสุนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กชายสุพจน์ อุดด้วง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กชายอติวิชญ์ เขตหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายอภิรักษ์ ด้วงนิล
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กชายอัฐกฤต บุญยิง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กชายธนกร ศรีนวน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กชายราเชน ราชมุงคุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กชายศิริจันทร์ คำฝอย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงสุพรรณษา ใจเอือ

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กชายสันติภาพ มัคนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์คำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สุดาจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กชายอุดมทรัพย์ วงค์ประเทศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กชายธนพล จิระเสวีกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๑

เด็กหญิงณัฐชนก วิเศษศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กชายรัฐนนท์ ชุมจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงพรนิตา สิงคเวหน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กชายวีรภัทร โพธิศรี

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บรรลุ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กชายวีระชัย เพ็งสอน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กชายวิศวกร สองบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ถนอมพุดซา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กชายวิศรุต แก้วมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ กุสุมาอังศุโสภณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กชายธวัลรัตน์ บุญเกลียง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กชายรุ่งอรุณ กรณีนัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กชายจักรพงษ์ กรวยทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กชายดนุเดช ลำพูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กชายภัทรภณ ประเชิญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กชายชัยอนันต์ เพ็ชรินทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กชายศรันย์ เขตสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กชายธีรนันท์ ช่วงชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงอลิศา คันธร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กชายธนธร บุตรโรมบุญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กชายอัฒฑ์ศักย์ วัชรยอดพงษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงลลิดา ศรีปตเนตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงสินีนาถ ทองแท้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงกนกอร คงสิม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

แก้วเกิด
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กชายกนกพล ผงกุลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กชายชนิกนันท์ ชาญชิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กชายธัญญาวัฒน์ สุวรรณกูฏ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กชายปยวัฒน์ ทิพานนท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กชายอานันท์ สรสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กชายอัครพล มนฑาทิพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงสิริยากร จันทะศิลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กชายนิธิชา ทองโพธิศรี

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กชายวชิรปลันร์ ภูงา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กชายศุภกร จันทุมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กชายณภัทร มอไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงนพรดา วรรณทวี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กชายชรินทร์ รัตนวัน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ พรแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กชายศุภกร สุนิพัฒน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีลาสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กชายเกตพล คำจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กชายอัครเดช ศิริเศรษฐากุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กชายนพฤทธิ

์

คำขันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ ไกรรักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงสุจิตราภา แพงศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงภาตะวัน จิรัตนะกิจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กชายกฤติกร อินสุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กชายชญานิน โคตรพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กชายสามารถ ฤทธ์เดช
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กชายธีระวัฒน์ ไชยสินธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กชายภูมิรพี ศรีโสดา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงอภิญญา ภักดีพล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงวราภรณ์ คำเอียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กชายปรมินทร์ รินทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กชายสุเมธ นามเกษ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๙

เด็กชายเจษฎา ทองดอนสา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กชายปริญญา ลาลุน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กชายวัชรินทร์ หลักทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงวาริสา ศรบุญทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กชายพิชิต โสวรรณี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กชายทิวัฒถ์ สีเหลือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กชายจุลจักร มิงขวัญ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงชนารัตน์ สังข์สุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กชายสุรเดช อ่อนเทศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กชายนรภัส เดียวเด่น

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กชายณัฐพล ข่ายแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กชายธีระยุทธ ไชยโชติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงศรัญญา บุญชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กชายสุวิบูลย์ จันทะแจ่ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กชายประวิทย์ นาคดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กชายรชต มงคลสิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงชญาภา ทิพย์เลิศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงนิภาภัทร สายเสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๗
เด็กหญิงอัญญาวรรณ

สะอาด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กชายวัศพล บุญสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กชายศุภโชค อันเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงนันทิยา จินดาศรี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงพิชชาสินี วรโพธิสิน

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ พุ่มดวง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กชายสืบสกุล พลพันนา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงนริศรา ปองเศร้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงวรรณศิริ จำปาเรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กชายธนพล บุญเอนก
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีโสภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กชายอนุสรณ์ วรรณทวี
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กชายอนันตชัย คำวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กชายศรัณย์พร วรรณทวี
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กชายกฤษดา เฮียงเสนา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา นัยนิตย์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงสุภาพร โพธิขาว

์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงวลิดา จันทะบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงทิพรดา โพธิขาว

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงสายนำ บุญเรืองนาม
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงอภิญญา ไชยชาติ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงอรปรียา วรรณทวี
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงนันทยา วรรณทวี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงเพชรมณี พงศ์มะณี
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงกชพรรณ โพธิขาว

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงนงนุช เวียงคำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีพันธ์ภูมิ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

วรรณทวี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กชายอนุชา นัยนิตย์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กชายพูนทรัพย์ ดวงเสนาะ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กชายนิธิภูมิ นะรา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กชายอดิเทพ วรรณทวี

๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงฐิติมา นระสิงห์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงชนัญชิดา อนุพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงศิราณีย์ จำเนียรกุล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงวรัมพร วรรณทวี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อารหัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กชายพงศ์อมร เพชรแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ เวียงคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กชายประสิทธิผล เพ็งศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กชายถิรเจต โพธิขาว

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิขาว

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กชายประกาสิทธิ

์

สีเหลียมงาม

่ ่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงปยะดา อาทิตย์ตัง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงปริญาดา โพธิขาว

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงชลธิดา กุลสุวรรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ วันทวี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กชายอิทธิกร สุวะพัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กชายพีระวิทย์ พิมพ์โพพัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงพรทิพย์ วรรณทวี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงพิชญ์ฑนก โพธิขาว

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พิศดาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กชายคมสัน วรรณทวี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กชายภาคิน โฮมหุ้มแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กชายก้องศักดิ

์

คำศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงศิริรุ่ง ศรีเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงมลทิรา ติณทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงณิศาชล จงรักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ประสานพันธ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ เสกกำปง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงกัญชพร เฉลิมบุญ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กชายปยะนัจ นามพรม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงเขมมิกา คำเหลือง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงนราธิป บุระณะ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงบุญญิสา ปองกัน
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ปองกัน
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงภคพร พรหมวันดี
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กชายธนภรณ์ ธรรมสัตย์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กชายธนภัทร ธรรมสัตย์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กชายคมสัน สุขสำราญ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กชายเปรมศักดิ

์

บุญคำชู
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กชายศิริพงษ์ แก่นทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงณัฐริกา ทองพันชัง

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๐

นายสุนันต์ จงรักษ์
๐๗/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงสุวิชาดา หลักคำ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงวรนุช โสดา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๓
เด็กหญิงปรีณาพรรณ จาระ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กชายอาทิตย์ นัยนิตย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงภัสรา วรรณทวี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กชายสิงหา ทองยืน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ บัวแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงชลดา สาริโย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กชายธนากรณ์ มหายนต์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงอนันตญา มะพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงฉันทิสา ยอดพงษา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

เทนสุนา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กชายธนภัทร ทำนัก
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กชายธนากร ก้อนทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงชญาภา สาริโย
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงปริตา ยอดพงษา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ทองหล่อ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บัวแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กชายจิรวรรณ วรรณทวี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ ศรีคำภา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กชายสรายุทธ ทองมวล
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงมุกดา บุญนำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงเบญญาภา พิมสมาน
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงกุลนิภา ลาลี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นัยนิตย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงอภิญญา พจนา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิขาว

์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงอนุสา จันทร์ดวงศรี
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงนฤมล ภูบาล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงสุธิดา สุระเสน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงนิติการณ์ สมงาม

๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงอนัญญา จิตกล้า
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กชายเบญจพล ขันแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กชายไพรวรรณ ขันแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กชายรุ่งสุริยา อินทรีย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กชายณัฐพล ใหญ่ยิง

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กชายอานณ พจนา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กชายปรมัตถ์ พากเพียร
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กชายสุรเดช ปุริเส
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงนันทวรรณ วรอรรถ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงปริชญา นัยนิตย์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงรสริน ขันคำ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๓

นายประหยัด ไชยรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๔

นายเอกวัฒน์ จรัสดำรงค์วัฒน์
๒๓/๐๘/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๕

นายอรรถสิทธิ

์

สมบูรณ์เทอดธนา ๐๗/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๖

นายกิงเพชร

่

ทวีสาร
๑๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๗

นายอิทธิศักดิ

์

ปูพบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๘

นายยิงใหญ่

่

ไชยบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๙

นายอภิรักษ์ บุญใหญ่
๒๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๐

นายสมพงษ์ เจริญสุข
๑๖/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๑

นายพีรวิชญ์ นามวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๒

นายสุภชัย ปองสอน
๐๕/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๓

นายจรูญศักดิ

์

จันทร์เลิศ
๓๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๔

นายสมพร ทองสุทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๔๙๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๕

นายสุวิทย์ เรือนนาม
๑๗/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๖

นายเอกสันต์ พันศรี
๑๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๗

นายสมศักดิ

์

วิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๘

นายธนากร ขะบุญรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๙

นายประมวล ทองอินทร์
๑๐/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๐

นายไพรวัลย์ เบ้าทองจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๑

นายศิราวุธ เฉลียวพงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๒

นายฟาลัน

่

โภคา
๐๙/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๓

นายสวาเกน หลงชิน
๑๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๔

นายฤทธิเดช

์

อินทรบุตร
๑๗/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๕

นายสุทธิรักษ์ ยะนะโชติ
๒๗/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๖

นายภูธเนศ ดวงศรี
๑๖/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๗

นายฤทธิเกียรติ ปองสีดา
๑๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๘

นายกันตนา ทองอินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๙

นายเปลียน

่

โมรินทร์
๓๑/๐๕/๒๔๙๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๐

นายอาทิตย์ โดดเดียว

่

๒๑/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๑

นายโสม พิมพ์จันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๒

นายคมเพชร สุดตา
๑๖/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๓

นายสิทธิชัย นามแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๔

นายศักดา เทพจัง

้

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๕

นายสุระชัย นาคศรี
๒๐/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๖

นายสิทธิชัย แพงศรี
๑๘/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๗

นายสำราญ ระดมบุญ
๐๔/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๘

นายจตุรพัฒน์ เทผู่
๑๙/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๙

นายอรรถวุฒิ ติระ
๐๖/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๐

นายสุกฤษฏิ

์

ภาเภา
๒๒/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๑

นายธีรพล ชินบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๒

นายมานนท์ พลลาภ
๑๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๓

นายปอง สืบเสน
๐๑/๐๘/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๔

นายพิง สมสวย ๐/๐/๒๔๙๑ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๕

นายณัฐพล เบ้านาวา
๐๙/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๖

นายนิคม สุทธสน
๑๘/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๗

นายนพพล บำรุงกิจ
๐๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๘

นายชุม ลานตวน
๐๑/๑๐/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๙

นายขวัญชัย พิมบึง
๒๒/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๐

นายอดิศักดิ

์

คูณเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๑

นายพิพัฒน์ คำศรี
๒๓/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๒

นายวรชัย นามแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๓

นายศุภชัย เทพวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๔

นายสายทอง พันกิงทิพย์

่

๒๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๕

นายกฤษณะ วงศ์ละคร
๐๙/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๖

นายเสรี แพ่งพนม
๐๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๗

นายฉัตรชัย ม่วงอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๘

นายอานนท์ อธิศวรัญู
๒๐/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๙

นายอภิชาต อินทรีย์
๑๐/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๐

นายพิชิต จันทะสาร
๒๗/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๑

นายประณต ละนิล
๐๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๒

นายสมาน เทียงจิตต์

่

๐๓/๐๗/๒๔๙๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๓

นายจำนันต์ ขันคำ
๑๓/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๔

นายปฏิพัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๕

นายสันติ เตชะเกียรติรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๖

นายวรพล จันดาพืช
๒๒/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๗

นางอ่อน สิทธิกาล
๐๗/๐๓/๒๔๙๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๘

นางสาวศิริมาศ กันยาเนียม
๑๓/๐๓/๒๔๙๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๙

นางพิมพัดชา หว่อง
๑๒/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๐

นางสาวมาลี แก้วมงคล
๐๓/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๑

นางสาวกรองทอง เคนแคน
๑๑/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๒

นางนิตยา แถวพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๓

นางสาวนงนภัส บัวจูม
๐๘/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๔

นางสาวกาญจนา แก้วไตรรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๕

นางสาวพราวนภา ธานี
๒๒/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๖

นางสาวนัทวดี ชัยเดช
๒๓/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๗

นางสาววิไล พลูแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๘

นางสาวศิริรัตน์ ศรกิจ
๐๑/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๙

นางอารดา กิตติเถลิงยศ

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๐

นางสาวศิริเกษ ประเชิญ
๑๙/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๑

นางเพียร รัตนนาม
๒๖/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๒

นางพิกุล ศรีนาม
๒๐/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๓

นางชาลี พลพงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๔

นางสาวจิตติพร หุ่นทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๕

นางสาวศิริรัตน์ ห้วยจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๖

นางสาวรินนาวดี แก้วกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๗

นางสาววิภาพร รัตนวัน
๑๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๘

นางสาววราภรณ์ ธรรมพร
๒๖/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๙

นางอาภาภรณ์ ผาธรรม
๒๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๐

นางสาวแอนนา วงศ์ประเทศ

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๑

นางสาวกฤติยารัตน์ พันธ์มีศรี
๒๗/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๒

นางสาวจันทร์ทรา ยิมรัมย์

้

๑๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๓

นางสาวพลอยชมพู ก้านคำ

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๔

นางสาวเบญจมาศ วงษ์ขันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๕

นางสาวศิริลักษณ์ มูลเหล็ก
๐๒/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๖

นางสาวคำปุน สายสี
๐๖/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๗

นางสาวสุมาลี ศิริจันดา
๒๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๘

นางสาวทิพธิยา เชียวชาญ

่

๒๕/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กชายสิทธิพล ทองดอนหัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงบัณฑิภา นาเสถียร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงปนัดดา มิตรสัมพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กชายสุริยะ พงษ์พา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงสิริยากร ราชวัตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงทอฝน เบิกขุนทศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญสอน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีดำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีจักร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงอรนัฐ ศรีสาวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงภัชริดา มโนรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ เพชรนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงอาทิตยา ชาพะวงษ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กชายวธัญู สุขสอน
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กชายบัญชา ปรางสุข
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กชายวันชนะ นาวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โพธิศรี

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กชายธนพร โนนสูง
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยขันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงวิลัยพร เกษบุรมย์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงชุตินันท์ แท่นแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แท่นแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กชายฐากร อ้นคลำ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ พลพันธุ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ผิวเหลือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กชายดลภพ การบรรจง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายพงศกร บุญทน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กชายอนันต์ ทุมมากุล
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงอชิรญา พุทธวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กชายกิตติพร พากเพียร
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กชายญาณวรุตม์ กิงวงษา

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายนัทพล สืบสิงห์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายปฏิภาณ โนนทอง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายภัทรศัย ชมภูชัย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กชายศุษจรงค์กร วันมานะ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กชายสุรดิษ บุญฑล
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงชุุุติมา ชุมชัย
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมบูรณ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงปณิตา ไชยนิตย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงปริษา บุญสอน
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงปลายฟา สุขกระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๑
เด็กหญิงวารินทร์รัตน์

วงค์นาอินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๒
เด็กหญิงสุพรรณภรณ์

พิสรูป
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุดสังข์
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กชายสุริยา ผจญ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กชายคเณศ สุขหา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กชายเกริกชัย สุฤทธ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทองจันดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงสุวิตรา คะหาญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงลักษมี ระสอน
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงวิภาวี รวงทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กชายตะวัน ชืนชม

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กชายภูชนะ ไกรสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กชายประสพโชค เชียวชาญ

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๔
เด็กหญิงธันย์ชญาภรณ์

โนนยาง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงอรวรรยา ถนอมพุทธ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กชายยุทธชัย ทองสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กชายภาณุพงษ์ มหาธาตุ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงพรธีรา เกษมศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กชายธนชัย เหมาะทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงพัชรธิดา รักษาพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีละออน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กชายณัฎฐนิส เจตนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กชายคุณาวุฒิ แสงแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กชายอรรถพล มาลัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กชายปริญญา ศรีชัยญา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงมณีเนตร รักษาพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กชายจักรินทร์ ประมวล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กหญิงศิริวรรณ สมนึก
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงปยะวรรณ สุฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กชายอภิวินิต ประสานสอน
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงสุภามาศ ศิลาภัย
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กชายธนโชติ เอกวิเศษศรี
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กชายภัทรพงษ์ อินทะหอม
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กชายทีปกร แก้วฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กชายเจียรนัยต์ แก้วสมุทร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กชายสิรภัทร มะลิทอง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กชายศุภโชค เกษศิลา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กชายอาธิพันธุ์ สมนำคำ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สอนแสง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กชายอนุชิต นิยมวงษ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ บุตรบุราณ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๒

เด็กชายปารเมศ ชัยวิเศษ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กชายปุณณวิช กิงวิชิต

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๔

เด็กชายธนภัทร ไกรยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงอินทิรา อนันเต่า
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงดวงกมล สมเผ่า
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงอนัญญา ไชยบรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงชนัญชิตา มะนู
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เห็นศิล
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงปาริชาติ คีรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงณัชชา ตรีแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงชนวรรณ จอมเกาะ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ยอดโพธิทอง

์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กชายชนะชล ไชยสนาม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กชายภูรินาท ประทุมโม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กชายกฤษฏ์ ทาจันทร์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กชายปรัตถกร วันโท
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กชายอิทธิมันต์ ศรีมันตตะ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กชายพลังธรรม วรรณทวี
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กชายจิรสิน บุญใหญ่
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี ชมภูจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงอภัสรา จันทร์ดัด
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงวรรณนิสา ระวังชนม์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงกาญจนา สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงรัญชิดา สุภาปุ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุทุม
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

ระวังชนม์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมนิยม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงบุษญา เจตนา
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงนันทิดา สิงห์เจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๑
เด็กหญิงพัชราลักษณ์ มูลละพันธ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงชมพูนุท ระวังชนม์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงพิมนภา ลาคำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงนฤภร ชูกำแพง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงวิชญาดา บุญอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงมณีสวรรค์ ชูกำแพง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงพรพรรณ แก้วเสนา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กชายกรรชัย สุริพล
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กชายพชรดนัย บุญเกิด
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กชายรัฐภูมิ ยงกุล
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กชายปางบุณย์ บำรุงกูล
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงรุ่งวิมล พอใจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุตรศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงปภาวดี บุตรศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงวริศรา วงศ์สามารถ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กชายพิทรัตน์ พันธ์เพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กหญิงอรพิน สัมพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงทิพยรัตน์ แท่นทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เติมศักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กชายพลวัฒน์ คนส่วย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กชายชลที สุขศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กชายธีรเดช วิมุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กชายอดิเทพ สมฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ มีบุญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กชายวีระพล ผิวเงินยวง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กชายจตุรภัทร ศรีกุล
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กหญิงสุภัทรา พวงแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงวิภาพร พิทักษา
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กชายธีรโชติ บ่อเงิน
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กชายอุดมเกียรติ โนนน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงอภิญญา ลุนพงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กชายกฤษดา สืบสาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กชายณัฐพล ศิลาวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมจิตติ

์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงสุปราณี ภูสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงกชนันทน์ ขาวพรม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงพรรณนิภา บัวนาค
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทจร
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนะเต
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงสุภาพร ธรรมบุตร
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงกัญญภัส รัตนพิมพ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กชายสุภัทรชัย วรรณแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กชายกิตติกร ภูมี
๐๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงชลลดา สอนบุญทอง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กหญิงสุมิตรา เพียงทอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แตงอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงสุภา ธรรมบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กชายธีรภัทร์ คำภักดี
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงณิชานันท์ สร้างทอง
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงนิลาวัลย์ จันทร์พิทักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กชายธราเทพ เสริมศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงอลิสา สุระกุล
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กชายศิวกรณ์ พรหมศร
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงชญาษา ชอบการไร่
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงภาวินี คำบู่
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ อินทะนัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๗

เด็กชายพีระวัฒน์ คำเลิศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กชายรณกร คงมันกลาง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กชายปยวัฒน์ สอนง่าย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๐

เด็กชายไชยฤทธิ

์

ธรรมบุตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ใจมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงทิพเนตร กลึงวิรัช
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กชายพาณิภัค นามวัน
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กชายฟาขอร้อง มูลเหล็ก
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีชัย
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงนฤมล สุดชนะ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงปาริชาติ ประนมศรี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงวิเลขา ศรีลาวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กหญิงศิริวิมล ไชยผง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงพรณ์ปวีณ์ ด่วนเฮง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงอัณสุรีพรณ์ มาลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงขวัญศิริ พวงอินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ บุญชีวิต
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กชายพีระพล ภาดี
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กชายภานุพงศ์ ตามศรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กชายสมพร สาดศรี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กชายอรรถวิท ประดาจิตร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงชยาภา เสานอก
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงปาริฉัตร คำนนท์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงไปรยา วงษาบุตร
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กชายทศน์พล กิจอำลา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กชายประพันธ์ ทาธิสา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กชายวีรภาพ พิมโยธา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กชายอิสระ เสนาะศัพย์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงพรมณี รัตนพิมาตย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงโชติรจ เกิดทอง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงกัลยกร ลิพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงชลดา ศรีนอคำ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงศิริวรรณ
วนากระสานติสุข

์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงพรนภา ทองปาน
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงวิราภรณ์ พงษา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงศศิรวิมล ประทุมทอง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงญาณิศา เครือบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กชายปยะมินท์ บุญผ่อง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กชายธรรมสรณ์ บ่อแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

บุญอาษา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กชายพาณิภัค ภาดี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กชายวุฒิไกร ภาดี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กชายสุนธร เชือบริบูรณ์

้

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กชายวัชรพงษ์ มีศรี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กชายณัฐพงศ์ แสงคำ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กชายพสธร เล่ห์กลเดชากร
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงรัชนก มุขขันธ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงจินต์จุฑา มีศรี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กชายเดชา บุญจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงเพ็ญพร พรมดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กชายภควัตร สมไสย
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กชายชนะพงษ์ อินสรรค์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กชายนเรศ บุญฉลวย
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กชายสิทธิโชค วิบูลย์กุล
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงศกุนตลา วงศ์ธิ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ธานี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงศศินภา ธุสะดี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงมุกดา แสนคำ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กชายภูริ ราษฎร์นอก
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กชายศิวกร ครณรงค์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กชายทยากร ศรีนรคุต
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กชายณรงค์ชัย เจริญศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กชายณัฐวุฒ ทัดเทียม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กชายบุญวรุตม์ บุญจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศาลา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กชายอภิชาติ เต่าทอง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กชายสรยุทธ บัวงาม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา ภาดี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงอรินยา ภาดี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงวรัญญา แสงคำ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงอภิญญา ภาดี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ส่งเสริม
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงสมจินตนา วิรัตนวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงจันจิรามาศ ภาดี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงพิริยากร บุญจันทร์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงปรียา ตรีศรี
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กชายเทพมงคล แสงคำ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กชายธีรภัทธ์ ภาดี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กชายบัณฑิต ภาดี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กชายนนทวัช ภาดี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงอุรัสยา มีศรี
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ จุลเหลา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ วรรณณู
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงมัทนา มุขขันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทางผล
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงธิติมา บุตนนท์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กหญิงพาทินธิดา ภาระเวช
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงเยาวเรศ ศรีสอน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สำราญพันธ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงวรรณวิสา คำดี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กชายกมลเนตร สุกสะหวัด
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กชายกรวินท์ สุกสะหวัด
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กชายพสธร บุญเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๓

เด็กชายสงกรานต์ พุ่มพล
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ พุ่มทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงวริศรา แจ่มใส
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กชายพิทักษ์สัน บุญเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พุฒรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กชายอนุชิต บุญเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กชายพรเทพ ศรีถา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กชายวชิระ พุ่มทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กชายศุภวัฒน์ พลราช
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงชลดา ศรีถา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กชายกฤษติน ประสานพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กชายภูริชญา ฮงทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กชายพีรวิชญ์ จันทร์แจ่ม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กชายเรวัฒน์ สกลนาวิน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กชายสมชาย คูณสา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

เบ้าทอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงทัศนีวรรณ สอดศรี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงอภิญญา ชมภูมี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงสุนิสา สุขเกษม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กชายธนะดล สีหาภาค
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กชายเลิศณรงค์ เขียวอ่อน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กชายชวลิตร ทองลือ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กชายภาคิน เบดอนเปาลิโน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กชายวิทวัตร หิมมะลา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กชายสิทธิพล บุญเอนก
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กชายองอาจ สุวรรณดี
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงกัญญาณี สมจิตร
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงจิราวรรณ สุวรรณดี
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงนิชาภัทร ลือเกียงคำหล้า
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๒
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

ใจกว้าง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงสุธิดา บุญเอนก
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กชายณัฐภัทร ไชยรบ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กชายวีรภัทร สายแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กชายชวรัชต์ เกนชัย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๗

เด็กชายศุภวิชญ์ เงาศรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กชายฐิติพงษ์ แสงวงพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กชายวิษณุ เงาศรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กชายณัฐภัทร ศิลาพล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงนัยนา เขียวอ่อน
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงอิศริญา จริยพงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงณิชาภรณ์ แก้วแหวน
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงสิริญาณี ยาโล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงเกศราภรณ์ สีแป
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงอรปรียา เงาศรี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงปฑิตตา นันทพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงพิมลภัส หลอดแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กชายภัทรดนัย จันทร์ละออ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เงาศรี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมดวง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กชายนิพล ทองเอิบ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กชายณัฐดนัย เงาศรี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กชายวชิระ จันละออ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กชายก้องภพ หลอดแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กชายวงศกร ทองเบ้า
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กหญิงชนันดา พวงผกา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงปยะธิดา แพงศรี
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ พนมใส
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงนลพรรณ เงาศรี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงสราลี กัดสี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงพัณณิตา แดงโสภา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กชายวีระเทพ เงาศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เงาศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กชายภูตะวัน จันละออ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงธัญชนก เงาศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ เงาศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงวิราภรณ์ ธานี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กชายปฏิภาณ เกษศรีรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กชายวิชานนท์ แสงดี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กชายจิราวัฒน์ หมืนสุข

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กชายภูริภาคย์ มีมาก
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กชายรัตพงษ์ สวัสดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงอรุโณทัย ค้าโค
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภูดวงดาษ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงทัศวรรณ บุญพิมพ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงชนรดา สงข์ทอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ บริสุทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงกัญญาพร สอนโนนแดง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กชายอนุวัฒน์ อักษร
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงกมลเนตร ชาญเมธานิธิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ หมือสุข

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กชายชัชนันท์ งอมสงัด
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กชายนราวิทญ์ อุ่นอ่อน
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กชายอติราช เพ็ชรินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงกวินธิดา ชาลี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญเชิญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กหญิงชนิตา ไกรตะโม่
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วคำ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงแพงพลอย ธงชัย
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กชายวรเชษฐ์ ส่งเสริม
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กชายวิศิษฎ์ สมนึก
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๓

เด็กหญิงมนตการณ์ ด้วงเบ้า
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ชราศรี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงช่อผกา ชาลี
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงอรกช แสงงาม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยนิล
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กชายภานุพงค์ จานตะคุ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กชายวรายุทธ จันดวง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงแพรวา แสงเพ็ชร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มังสาลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงวิภาดา สุวรรณจิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๓

นายศักดิดา

์

พิมพ์พันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๔

นายเนติพงษ์ ชาลี
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๕

นายอาทิตย์ จันทวะฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กชายกนกพล คำศรี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กชายจตุรงค์ คำศรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กชายจักรินทร์ ทาระ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กชายชนะชัย เริกกระโทก
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กชายทักษิณ บุญเสนอ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กชายธนกฤต คำเพราะ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กชายธัญธเนศ เขียวอ่อน
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กชายวุฒิชัย ไพวงศ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กชายศรายุทธ เสียดไธสง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทาระ
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ วงษ์เจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ณะรงค์น้อย
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงพรนภา หนุนภักดี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กชายกำพล เสมอภาพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กชายนิกร สีขิม
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กชายจักรริน แสวงพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กชายวีรภัทร วันเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงพรนภา เหมือนมาตย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงปาริตา สาระชาติ
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ โภชน์หอม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงศรัญย์รัชต์ ปนบุญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงอาทิตยา จำปาสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กชายดิรนันท์ กายสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

พันธ์วิลัย
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กชายธนพัฒน์ พิมพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กชายนพนันท์ พิมพ์พันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กชายสุรนันท์ วรสังข์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กชายธราเทพ สุรวิทย์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กชายปรัชญา พิมพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กชายกฤษดา ศิลาจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงชนิกานต์ แสงเนตร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๗ เด็กหญิงประกายกาญจน์

กลินหอม

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงจุฑามณี พิมพ์พันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงศุภัชญา เอียมสุข

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงเนตรนภา สุนาอาจ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เกษศรีรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงชุติภา แสนโท
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงปนมนัส สวัสดี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ ศิริป
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กชายกิตติพศ ทางทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงขนิษฐา สุรวิทย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ สุรวิทย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงพรนภัส ศรีเสริม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กชายกิตติภูมิ เนืองมัจฉา

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กชายสมพงษ์ เสาวนาม
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กชายสราวุธ สุราวุธ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กชายทินภัทร บัวแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงนุชนาถ เวียงสงค์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงกัญจนพร บัวหอม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงทิพรัต บัวคำศรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กชายภูมิณัฐ สุพร
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงชาลิสา ไตรสงข์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงนุชฎาพร ลานุ้ย
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญศรี
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงรินทร์ธิญา หลักรอย
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงจิรัตดา คงหรัง

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงชาลิสา สุราวุธ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ผมพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงธนัญชนก สืบเสน
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กชายเตโชดม นัยนิตย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เสาะสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ คำนำแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กชายสุทธิมนต์ สง่าศิลป
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงปาริชาต สุขเย็น
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กชายจิรายุ พวงจำปา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กชายบุญนำ ไชยพิศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๒

นายปญญา มะณี
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๓
เด็กชายอรรถศราวุฒน์

วงศ์พิมพ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงวิยะดา บุญเชิญ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กชายสุดเขต บุญจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงทิพกฤตา บุญลา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงนนทกรณ์ เวียงคำ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กชายธิติสรณ์ คำแสงดี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ เวียงคำ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กชายพีรภัทร สุรักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทรัพย์เหลือ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงกชกร เวียงคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทีทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ เวียงคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กชายอภินัทธ์ พันธ์งาม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ วัดบ้านบัวน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ พินิจมนตรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ วัดบ้านบัวน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กชายปุรเชษฐ์ วิเศษโวหาร
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กชายปรัญชัย พวงทับทิม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กชายทรงศักดิ

์

เสาเวียง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กชายอนันต์ยศ ปญญาทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงปทมาพร พวงทับทิม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงวรรณวิสา บุญเชิญ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงสิรินาถ วงค์ยศ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงอาทิตยา บุญเชิญ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กชายอติพงษ์ บัวเผือก
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ศิริบูรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กชายปยพนธ์ บุญเชิญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กชายภาณุพล สืบเสน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงธัญรดา ทอมภูแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กชายอชิตพล รัตนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงมุกดาไล ใจศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๓

นางสาวอุไรพร เหมือนมาตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ สมนึก
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงปนัดดา หอมหวล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กชายจักรพันธ์ จำปาเรือง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กชายศรัญู พรมศิริ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงปรารถนา แก้ววพวง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กชายเอกพจน์ ทศภานนท์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง

วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชิณวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กชายอาทิวราห์ สมมงคล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กชายณัฐพล พงษ์อ่อน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กชายณัฐพงค์ พงษ์อ่อน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ กตัญู
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงภิญญดา สายบุบผา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงพิชชาพร สุวรรณสุข
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บัวเกษ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงอาภัสรา ภูผาเพชร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงอัญดา ทาคำรอด
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงอังคณา ภูผาเพชร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กชายอัศนี มีศรี
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กชายสรศักดิ

์

ประทุมศรี
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กชายศุภสิทธิ

์

สุรินทร์เลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กชายณัฐพล ปลอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงชนิดา ทองสุข
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงอุษา สิมณี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงสุนิสา นามวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงศุธาทิพย์ กลินสี

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กชายสุริยะ บัวเกษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เครือบุดดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงพาขวัญ พวงจำปา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กชายรัชพล ชาภักดี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กชายอัครวิทย์ สารคาม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กชายภูมิรภี แก้วโบราณ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กชายกวีณ ศรีใสย์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กชายบรรณวัชร นวลศิริ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กชายอัครวินท์ สมบูรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กชายทีปกร ไทยแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กชายธีรโชติ ไทยแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กชายนราวิชญ์ เลิศศรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กชายสุรสีห์ ทิพย์โพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงปรียนิตย์ บุญรินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงปาจรีย์ ภาดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงนันท์ธีมา บุดดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สายสิม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงจิดาภา พวงจำปา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสุ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงวิรัลยุพา มีบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา มีบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา หงษา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงพรรณภัทร ไหมทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงบรรจพรณ์ จันดาพืช
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงญาณิศา บุญศักดิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงศศินา คณาสิงห์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงพุทธิตา ลิมสุวัฒน์

้

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กชายกวินภพ ทิพย์รักษา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กชายบุตรสรินทร์ พงษ์ทอง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กชายเจษฎา พาชืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กชายเมธัส เกษศุภสวรรค์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กชายชัยพร พรมโสภา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กชายธนบูรณ์ ศรีมูลทอง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กชายวิชยุตม์ คืนดี
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กชายวรมันต์ คำเกตุ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๕
เด็กหญิงเปร่งประกาย

กันหารินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงพัชรา ทองศรี
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงวนิดา พลขันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำผง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงอาภัสรา วงศ์แหล้
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงปญญาพร ทองทวี
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงพรรณปพร คงสิม
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงสิริวิมล มูลสาร
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงภัทรธิดา อุ่นจิตร
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กชายสิทธิคุณ กิงทอง

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กชายกานต์ ประยูรเจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กชายณัฏฐภัทร พวงจำปา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

โพธิพุ่ม

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กชายเตชิต ภูสีโสม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กชายฤทธิกร เพือสุข

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กชายธงชัย ยานแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กชายฐิติโชติ สุขจิตต์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กชายพงศกร คุ้มครอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กชายอนุภาพ คำศรี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กชายกฤษฎา อัมภรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กชายสิทธิกร อัมภรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กชายรุ่งตะวัน สุวรรณพงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กชายวชิรวิทย์ บุคำ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กชายชุติเทพ สีหาภาค
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงวรพัทธยา คำกู่
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ คำศรี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงพิชญาพร บรรเทิง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงอริศรา ปานอุทัย
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงสิริโสภา ทองเชือ

้

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ พวงพัว

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ สุวรรณสุข
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงกนกพร อัมภรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงกรวรรณ สังลา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงพิชญา อุทัยบุรมย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๙

เด็กชายอลงกรณ์ ปจจิม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กชายศิริชัย พลศักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กชายกันตพงศ์ บุญรอต
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กชายธนโชติ กุลคำ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กชายพันธวิศ คำไหล
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กชายวชิรพงศ์ ล้อมพรหม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กชายจตุพร คันศร
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงสิรินทรา พบบุญ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กหญิงวรินทร พรมฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงอัญญาณี พวงยอด
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงปวริศา ศรีคำ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงแก้วกัลยา เจริญสุข
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงนภัสสร อัมภรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำเพราะ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงขวัญพิชชา รวยทรัพย์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงธิดาสวรรค์ รองสุพรรณ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงดุษฎี คุ้มวงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงชลธิชา ลอมาเละ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กชายธีระเดช บุญรินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กชายอดิเทพ สีดา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงเพชรลดา ช่วงชัย
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงพรญาณี คำเพราะ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงจิรัชญา จันทร์แจ่ม
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กชายทินภัทร บุญเรียน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กชายสิทธิกร บุญเริม

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงจิรวดี ชะภู
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงพัชริดา สรรพศรี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงพิมชนก เพ็ญแสง
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กาแดง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงเพชรดาว ศรีแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงชนาพร สิทธิศร
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กชายวรวิทย์ ธรรมประรา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงอรณิชา ไชยชนะ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กชายธิร์ธวัช วงษ์เจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชิมะสิงห์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กชายอนพัทย์ บัวงาม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กชายกรธวัช เจรจา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กชายสุรเดช ชิดชม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์สิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กชายนันทวัฒน์ จรัญญา
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงอนัญญา บุญจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงอินธุอร เหมือนมาตย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กชายชนากร บุญเชิญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กชายอรุณธิวัฒน์ สีดา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กชายศิรวิทย์ ลุนละบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กชายธีรเดช สีหาบุตร
๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กชายสุธีกานต์ คำพินิจ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กหญิงนริศรา ปะทะมะ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กหญิงพนิตตา การะเกษ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงกนกกรณ์ ขาวสลับ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญศักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงปพัชญา พืนผา

้

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงณัฏฐภัทร บุญเหลือ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงณัฐพร โตเปยว
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงศิรวัน จันดาบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงธารทิพย์ บุสว่าง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กชายธนทรัพย์ พวงจำปา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงภัคภร จักรภพนรากุล
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงเจตน์สิริ รักษาเชือ

้

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สนิท
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ กิงคำ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ คืนดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กชายบุญพิทักษื ตีเมืองซ้าย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงณัฐวดี ธรรมแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พุดซ้าย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กชายวัชสัณห์ สุวรรณพงค์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กชายสราวุฒิ บุดตะคุ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ทัดเทียม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงดนิตา อาจสำแดง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กชายณัฎฐ์ธนัน ภูศรีฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กชายศุภเชษฐ ทานตะวัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กชายยศกร เสาหิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ชราศรี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงอพิชญา มะโนรมณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงรมยกร ก่องแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กชายชินดนัย ตังสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงอลิสา สมัย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กชายเตชัช บุญจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงวริศรา มิสคาน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พิมพ์สมาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงจินดาภร แสวงวงค์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ บุญพอ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดวงดาว
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ หินลาด
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงธนัชพร คล้ายสุบรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กชายภาคิน วงศ์วิฉาย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงณิชาภัทร รัตนปญญานนท์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงจันทัปปภา ชวดรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงราวรรณ พันธไชย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงชุติสรา ทิพย์รักษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กชายอานนท์ เพิมพูล

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงณิชมน ไชยพิมพ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงมนัญชยา จิราภิรมย์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงณัฐวิภา นวลหงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กชายกิตติชัย เปลียนขุนทด

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กชายศุภาลัย สายบุปผา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กชายณัฐวัศ สีหาภาค

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ สิงห์คู่
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงสิวพร บุญสงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงปรียากร นามวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กชายวรรณธชัย เจริญสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงสุวิดา วิชาราช
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงทิตยาภรณ์ วงศ์ประสาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ภาดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงวรินท์นิดา ศรประจักร์ชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กชายนรากูล นพวิง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กชายพลศิษฐ์ บุญเชิญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กชายประกาศ เจริญสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงสุพรรษา จูแจ่ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กชายปองภพ แก้วพรหม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงสุภาวดี จันวงศ์ราช
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงจิรัชญา พวงใต้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กชายวิชยุตม์ วิจักขณ์เศรณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กชายจิรายุทธ ศรีสุวรรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กชายธนพล อุบลกิจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กชายธนบดินทร์ ทองลือ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ธนะศรี
๐๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กชายเจษฎา บัวหอม
๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงกมลชนก พรมสิทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงกรรณิกา ห่อคำ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงอรอุมา ฤกษ์สว่าง
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กชายภาคิน นาทาม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บาศรี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงสุภัทรธิดา แขมคำ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงธัญชนก คงเขียว
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา คำสะ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กชายจิรทีปต์ คุณวิชา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กชายธันวา โพธิศรี

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กชายพรรณลพ ทองบุตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ ตรีคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงปญญาพร สายจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กชายศรัญยู จันทา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กชายอนุรัก ทองจีน
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กชายทักษ์ดนัย เกยุระ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ดอนผดุง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงบุรีรัตนา เสงียมรัมย์

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ สายสมบัติ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กชายธีรโชติ กิงคำ

่

๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กชายภานุวัชร์ เพ็ชรคง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กชายมนัสนันท์ ศิริยาน
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กชายวีรภัทร สนิท
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงขวัญฤดี กองเงิน
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงชลดา สุดโสม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงณิชา บุญใส
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงณัฐนิชา คำสอน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงธะยิดา แผลงงาม
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงพาขวัญ วันต๊ะ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงลักษิกา สุวรรณภักดี
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงวรนุช พรมมาตร
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อ่อนหวาน
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ พิศงาม
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงอภิชาญา โพธิขาว

์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงอริญชยา หนูพัฒน์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงกชณิภา คูณปอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงอรวรินทร์ เกษศรีรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงสุวิญชา จิตรจร
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงนฤนันท์ น้อยวิมล
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงบุษบา เวียงคำ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงปานฝน ทองแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กชายธนกร โคตรดก
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ศิริแสน
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ อนันติ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กชายธนบุญ เวินน้อย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กชายสิทธินนท์ บุญชารี
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กชายธีรวัฒน์ โพธิขาว

์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ทางฝน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน เรืองสุข
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กชายนันทกร สงค์เมือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กชายจีระพงษ์ บุญจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กชายพีรภัทร ดวงธนู
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา โฮมหุ้มแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงพนิตสา กองโขน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กชายอนันตชัย คุณสาร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กชายกฤษกร บุญลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขันพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงตรีรัญพร เลไธสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กชายวชิรวิทย์ เพ็งพา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กชายวีรเทพ รสจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ จำปาเรือง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงวิสุดา ปตถาพันธ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กชายธีรพงษ์ งาตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กชายอภิรักษณ์ ศรปญญา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กชายชะยันต์ แก้วมณี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงกฤษณา ลาพรมมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญเสริม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงศศิวิมล ฮัวเจียม

้

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงภัณฑิรา พินิจ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงรวิพร ผ่านพรม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงสตรีรัตน์ สมัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กชายราชวัตร์ บุญโฮม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กชายชาญณรงค์ เทพอาษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กชายธีรานุวัฒน์ พานจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กชายศิริมงคล จิตรจร
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่เตีย
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กชายภูวนาท
สิรินารถนรานุกูล

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กชายธนภัทร ก้อนเพชร
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ พานจำนงค์
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงจิตรชนก ช่อรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงจิตรกมล ช่อรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงภคอร เอกธรภัทร์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ภาวัน
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ วิลุน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงปรีชญา สมจิตร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงปพิชญา สมจิตร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงรัฐติกาล สายสุ้ย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กชายนิติพงษ์ สมพงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงสาวิกา ยุทธเลิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กชายนิรุตม์ สิมณี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ อำพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงชลดา ยศโสธร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กชายรพีพัฒน์ สารบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กชายจักรพงศ์ โพธิทอง

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กชายวิชญ์ยุตม์ ศรีวงษ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กชายวรานนท์ อย่าลืมดี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กชายวรากร มาพงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กชายพิเชษฐ กะการดี
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงกานต์สิริ สารบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงสิริภัทร สร้อยศรี
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงศิราภรณ์ เพชรศิลา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงวรัทยา คำคูณ
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร มีไกรราช
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กชายปยชนน์ ชนะวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กชายจักรภัทร สารบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองอ่อน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กชายณัฐวัตร ทองมา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ สารจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กชายอนันต์ ไหมทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ คำสว่าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๗
เด็กหญิงประภาภรณ์ ศรีไชยา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงรัตน์ติกาล พืนพรม

้

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงศิรประภา ทองดีนอก
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงหทัยชนก บุญใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงอริษรา งิวโสม

้

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สุขภาค
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุดจร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กชายพงศพัศ งามสพรัง

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

บุดดาเวียง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ตระการจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กชายพรพนิต พละศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กชายพิทักษ์ แสงคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กชายอนาวิน พละศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กชายจตุพร ภัควันต์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ บัวแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กชายธีรวัฒน์ หาดี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กชายนนทวัฒน์ ทองเบ้า
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พงษ์อารีย์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงธนัญชนก อุปรีบูรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงอำพร สาธุภาค
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงปนัดดา พงษ์ทอง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงวนิดา คำเพราะ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กชายวัฒนชัย ปองเศร้า
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงนลนีย์ เหรียญทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงกุลกัญญา ทาระ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงฐิติวรรณ มากกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงธันพิชชา จันทร์แจ่ม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงปรียาณัฐ แสงทิม
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงวริยา วงศ์แหวน
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กชายวุฒิชัย ศรีหาภาค
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กชายตะวัน ชิดชม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กชายปฏิภาณ ลาภประเสริฐ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กชายคมกริช โนนน้อย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงกินแก้ว

่

อัมภรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงทิมพิกา บุญเขียวบุตร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงสรัญา นำทอง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงนิตยา ทับซ้าย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กชายชินดนัย ศรีวิลัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กชายรพีพัฒน์ ดวงเอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กชายอภิญญา พลศักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กชายอภิชาติ ทองคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ กมล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ยิมอนันต์

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กชายนาวา หุ้มแพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กชายภูริวัฒน์ เชียงปาละ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กชายโกมินทร์ พลแรง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กชายณัชพล เหรียญทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายสุภนัย จันทรมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กชายศุภกิตต์ ฮงทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๖

นางสาวพิมพ์ลดา ปล่องกระโทก
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงนภสร นามพรม
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงพรนภา ลาภบุญเรือง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงศศินา ปล่องกระโทก
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงอติพร มีศรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงภริตา แสงชัน
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงปรินดา พงษ์เกษ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กชายเอกภพ สาระภาพ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กชายกรวิทย์ ศรีรักษา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ สายโส
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กชายพงศกร สรรพศรี
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองคำ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กชายอดิสรณ์ แก้วน่าน
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กชายอนุวัต ศรีแค

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กชายกลวัชร ธนะศรี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กชายกิตติธร พละศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กชายจิตติราช พละศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กชายณรงค์ชัย ประเสริฐศรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กชายปญญรัตน์ โคตรวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กชายสุรชาต วรวงศา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กชายอนพัช สายพงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กชายอโนชา พละศักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ พาสุข
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีขาว
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงทยิดา นวลศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงวาริษฐา พละศักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงวริษฐา บุญศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงอภิสรา สายพงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงกัญญพัชร ประเสริฐศรี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงศิรินภา โคตรวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กชายปณณธร บุญศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงวิสสุตา แสงใสแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กชายทัพพ์เทพ ชิดชม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กชายณัฐนนท์ โคตรวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กชายกันต์ชนก วงษ์รักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กชายจักรพรรณ ทองลือ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงนวลฉวี ศรีพงษ์ชัย
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายไกรวิชญ์ บุญเจริญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงญาณาธิป บุญศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงปทิตตา ทองลือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กชายกิตติกุล บุญเจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กชายสรัล มูลมณี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กชายอนุวรรตน์ ศรีวันทา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กชายกษิดิส มันยืนยาว

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กชายสุริยัน วะหลง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กชายชนะชน จันทร์ทิพย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ใสยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กชายชาติพยัคฆ์ นรดิษฐ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงอริญญา ลูลา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงวรัทยา แสวงบุญ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงสิริจรรยา มูลมณี
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงสิริยากร มูลมณี
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงดารณีนุช จงจำ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำอุดม
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา คำจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กหญิงอิศรา แซ่ตัง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงสุภัชชา แสงสกุล
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กชายรัฐภูมิ คำอุดม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ นรดิษฐ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๗ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กชายอัจศวพล ศิริญาณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กชายกิตติธร ศุขแจ้ง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองยอด
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กชายพันกร ศิรินัย
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กชายศุภวิชญ์ สุระสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงธิธาดา แก้วรักษา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงเนตรนภัส อยู่สุขโข
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงวิสสุตา สุทธศิริ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงกชกร แก้วกุลา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา พรำนัก
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร ปทมะ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ รักษาเชือ

้

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กชายอรรถชัย มนตรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีอาจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กชายวิฑูรย์ พรำนัก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วรักษา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กชายปรมัตถ์ บุญโสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กชายพันธกิจ นวนใจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายอภิรักษ์ แสงสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กชายฉัตรชัย แสงสาด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ สารโยธา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ อินธิเดช
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กชายจิราภัทร เกษศรี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กชายณัฐพล พิลา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กชายทินกฤต สุวรรณพรม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กชายธนกฤต บุญสุข
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กชายธนพัฒน์ สีมะโรง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กชายธรรมนูญ ฝงนิล
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กชายปาณัสม์ ราชคุณ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กชายวัฒนสิน พิลา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กชายวาสิน วงค์พรม
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กชายอดิศร สีสุข
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กชายอภินันท์ เกษรสร้อย
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงกัลยา กกพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีรักษา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กหญิงชฏาภรณ์ แก้วเสน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงญาณาธิป รัตนัง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงนนทิชา กล่อมจิตร
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี พิลา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงรสิกา แสงแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงวรารัตน์ โคตรสาลี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงวรินทร ราชคุณ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงอมลรดา ฤาชัย
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงนภัสสร สินปกษา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงทิพปภา โบกคำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กชายกรวิชญ์ เชอมือ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายวันชัย หงษ์ทอง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กชายชัยวิชิต สังขรี
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงวริศรุตา ศรีแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กชายชินดนัย ชิณวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กชายธนกร ขันแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ สายตา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กชายปพน ทับที
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๘
เด็กชายภัทรชญานนท์

บุญเทพ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กชายภัทรพล วงศ์ใหญ่
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กชายวรดล บุญนำ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงกฤตยา บุญรินทร์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงฐิติภรณ์ แจ่มแจ้ง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงทิฆัมพร สัตบุตร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงนลินนิภา ศรีรักษา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงนิตยา ไกรษี
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงลลิตา สิงห์ซอม
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงอาภาพร แสวงพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงอินทราณี นามวงษา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กชายกฤษฎา อักษร
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงอารดา จันทราภรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กชายประวิทย์ พิมพ์สมาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กชายคุณากร มลฉวี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กชายนำพุ บุญโต
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ แจ่มแจ้ง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กชายจักรพงศ์ ทรงกลด
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กชายภานุพงศ์ พวงพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กชายกริชเทวา ดอนนาค
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

สายตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงขนิษฐา แสงแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กชายปุณณัตถ์ วิบูลย์เชือ

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กชายธนดล โนนสังข์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ลอยครบุรี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กชายดุษฎี ศรีเพชร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงธันยพร วรรณทวี
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงนวพรรณ แพงทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงพิยดา พระคำลือ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงยุวดี คำอุดม
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงวนิชยา น้อยลา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงวิมลศิริ ชนะวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กชายสราวุธ แสงกล้า
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงกชกร เทพอาษา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงธมลรดา มหาสงคราม
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กชายภูมิพัฒ พันธ์ทอง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดวงทอง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กชายภานุพงศ์ อินสีเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กชายวีระพงษ์ หนูนา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงปนเพชร ประทุมเหง้า
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงณิชาภัทร เรียนรัตน์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงวรัญญา คงสุขา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงชลดา แสงตาปน
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กชายภูธเนศ ผาแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กชายชนะชัย ไชยภักดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กชายกมลวิช แสงตา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กชายราชันย์ เทพอาษา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กชายธนกร นามดี
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กชายนราพล แก้วมนตรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงอรอนงค์ ทองปว
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงญาณิศา นามโคตร
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงสโรชินี สีแดด
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงสุชาดา ห่วงเพชร
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กชายสุรยุทธ์ สมศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กชายสุวิทย์ พวงพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กชายชินกร เลือนฤทธ์

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กชายภูธารินทร์ วงศ์กา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงนิราพร บุญจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงอริศรา แสงสกุล
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงธนพร ศรียาบ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กชายจิรเมธ มะโนวัง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงณัฐชานันท์ เสียงเพราะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กชายธระวากรณ์ พรมสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กชายธีรภัทร์ สุริยเลิศ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กชายวิสิทธิ

์

จันทร์หอม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ผ่องพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กชายนนทนันต์ บุญมังมี

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กชายฐิติมากร กิงของ

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กชายบัณฑิต ราชทวี
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กชายปฏิภาณ จันทร์มัน

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กชายพงศ์พณิช ผาแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กชายภูมิธรรม วงษ์แสวง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กชายวรวิชญ์ ดวงสินธุ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กชายเอกศิษฏ์ ไชยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงกชกร ชัยภักดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงเกศรา ไชยรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์หอม
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงพิชญธิดา บุญจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๖
เด็กหญิงเพชรนาขวัญ

สายสิงห์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงม่านฟา จำปา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงวรางคณา มาพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงอัญชลี แสนลา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงอนันตญา พิทักษา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงวิชญาดา หลอดทอง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ จันละออ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุริวินิจ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กชายภูริพัฒน์ สุริยวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๑ / ๔๔๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงเยาวรัตน์ ศรีบุญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงอนงค์นาจ เทียนสุนา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กชาย พงค์มณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงธณัฎฌาย์ จันทร์ถา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงปาณิสรา วิเศษพงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงธันวรัตน์ บุญวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงสุธินันท์ ขันอาสา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เขตสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๓

นางสาววิลาวัณย์ ชราศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงนันธิดา สืบชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีโครต
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กชายธนพล ชัยมัง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กชายชนาธิป พวงพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กชายอานนท์ กลมเกลียว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงเทวิกา ฝางคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงอภิญญา มิสา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กชายวีรภัทร มูลทะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงอรอนงค์ นามพรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงสุปาณี เขียวอ่อน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงปยมาศ นนทสิงห์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กชายธนพล เขียวอ่อน
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กชายสิรวิชญ์ กวนวงค์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กชายศุภชัย อินกานอน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กชายทวีชัย ประทุมรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงแพรวนิด กัลยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงไท พะกุมมาน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กชายทัตพล ปานทัง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กชายธนากร ผิวนวล
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กชายธนากร จันทรสาร
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กชายนิรุตย์ กีมเกลียง

้

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กชายนิรุตติ

์

อังกาบ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กชายพิรมย์ เคนชัย
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กชายวราวุฒิ แดนงูเหลือม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กชายวธวิช มังกลิน

่ ่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กชายวัชระพล แก้วฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงนลิตา วงษา
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงพรพนา อ่อนสี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงยุวดี สรรพศรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงวรรณวิสา ภูสีนาท
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงวนัชพร คำศรี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงวิยะดา กรัตพงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงอริญากร สายเหมาะ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ ่อ่อนสี
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กชายสุทธินัย สารคร
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กชายอัยการ ใบหอม
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กชายวีระยุทธ์ จันทะสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองขาว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงสุนิสา เพชรผา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กชายนัทธพงศ์ คุ้มคง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กชายวีรชาญ บุญปก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงวนิดา วงศ์ที
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กชายณัฐพล บุญอุ้ย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กชายณัฐพัฒน์ เอยประโคน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กชายทัดเทพ ประสมบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กชายธาราธร มันใจ

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

แสนจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กชายวันชนะ จิตวิขาม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กชายวิศว แก้วพวง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กชายวุฒิชัย เนืองพงศ์

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กชายสราวุฒิ ไชยพิมพ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กชายสหรัฐ เดือนสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กชายอนุยุต มีซง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงจิราพร เจียงเพ็ง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงจุฑาพร กล้ากลาง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศรีนวล
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โยธี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงวิภาพร แจ่มสะอาด
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงสมพร วงค์เดือน
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กชายอานนท์ วิมลศรี
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กชายปราโมท โนนสังข์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กชายจรรยมงคล คลังพิมาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กชายจีระประวัติ โพธ์ชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กชายนพรุจ วงค์ชมภู
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กชายวริทธินันท์

์

คำเพชร
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กชายสัตยา ยิงดี

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กชายรุจิกร จันทร์แก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กชายจรัญ กิมเกลียง

่ ้

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ จำปาอ่อน
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กชายกลวัชร บุญยืน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผสมวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กชายอนุชิต โนนสังข์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แขมคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กชายณรงศักดิ

์

อัมภรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กชายศุภธนิศร์ สุครีพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กชายพีรภัทร กิงคูณ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงนฤภร พรพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงวิจิตรา แกดำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงศิรประภา บุญจริง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงสุจิตรา ผันผาย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงอภิญญา อินทโส
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงอาริยา ศรกิจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กชายเชาวลิต พร้อมพรม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กชายตฤณชาติ นันทภักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บุญรินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สายน้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ พงษ์อ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงสุภาพร สืบสิมมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงสุวิณีย์ อัมภรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงอริศรา นามพรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๔
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ แซ่เตียว

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง วัดหนองดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กชายจักรี ศรีบัวลา
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กชายอาทิตย์ อัมภรัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รัตนสุวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงนันธิตา วงค์ที
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงนุชจิรา ศรีสำอาค์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงปนัดดา เพ็งจันทึก
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์สีชา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กชายอนุชา มีพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กชายกฤษฎาพันธ์ ศิลาวุธ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงรัชดา จันทาทิพย์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กชายกิตติภูมิ เชิดนาม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ศุภสร
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทะเส
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กชายชวนากร ปตวงค์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กชายสราวุฒิ จันดาลุย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กชายพรศักดิ

์

จันทรเส
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กชายธนชาติ ศรีแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กชายวรัญู แก้วใส
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงฌญาภรณ์ บัวลา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงลลิตา คุณราช
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงสุพัตรา โพธิกุล

์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงวิลาวรรณ คำเพชรดี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ เขตขยัน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กชายปฎิภาน พยุพัด
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กชายกรกต วงศ์ใหญ่
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กชายนพรัตน์ สีหบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กชายปรติ พงษ์เกษ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา พลชัย
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงอรอุรินทร์ วงศ์ใหญ่
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงอระนุช นวนมีสี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงอรวรรณ ธนันชัย
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงนวรัตน์ วงศ์ใหญ่
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กชายภูบดินทร์ พวงบุตร
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงอภิญญา สัมโย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กชายเมธาวิช บุญพอ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ วงศ์ชนะ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงนพวรรณ สืบวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงณัฐนิชา สูงโคตร
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงวาริสา อินทอง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงณัฐทิยา พรมดี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงจิดาภา อัคคะมูล
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงชมพูนุช คันทรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายเมธี บุรีรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กชายวีรภัทร ไกรษี
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กชายดนุสรณ์ สายสังข์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงมลิดา สายตา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

สีเทา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงพิชชากร จันทร์เขียว
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงอรปรียา จันทร์ทองทิพย์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงกุลดา มะลัย
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงณพวรรณ สายโอ่
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงนันธิดา สุวรรณสุข
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงสรัญญา รัชนีภาค
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กชายสุขสรรค์ พรมทา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กชายบุญมี ทับไทย
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กชายเอกวัฒน์ มิงขวัญ

่

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

วัดหนองบัวไชยวาน
 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีละ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงจันทิมา จันดาบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญหนุน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กชายธีรเดช สาบุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กชายภูวนาศ มานะดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กชายวรากร ดวงปญญา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไชยนุประภา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงพิมพิกา พรมดี
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงธนภัค สีดา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงธนภรณ์ สีดา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงจุฑาพร นาสาธร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงจินดาหรา บุตรสุข
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กชายสายชล มะลัย
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กชายศราวุฒิ ยุภา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กชายชรินทร์ เสียงใส
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทสิงห์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กชายกิตติกร บุรกรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กชายทักษ์ดนัย ชันชิด

้

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กชายอนาวิล ยาศรี
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กชายกิตติกร ธรรมวัตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กชายจิรภัทร์ คำด่าน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สูนไธสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กชายธนพงศ์ ลาประวัติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กชายธีรภัทร สาอุดม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กชายนิธิกร สีแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กชายวิษณุ อาจศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมคุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กชายสิทธิโชค ชูโส
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กชายอธินันท์ เหล่าเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

โถทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ วรรณวงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงจิฑาภรณ์ คำจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงจินดาหรา วงค์หงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา ชมพู

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงชนม์ชนก ยางงาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงชุลีพร สามีแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงณภัทร คำพานสูงเนิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ หลักรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงทิพย์รัตร์ สีไหม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงธันยพร อาจสาลี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ จิตคติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงพรรณนิศา อุ่นคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงพรสินี ไชยพรรณา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงพฤกษา กลินศรีวัฒนา

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงพุธิตา เอกฉัตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงมนทกานต์ บุญศิลป
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงมีนา จันทรางกูล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ชนะวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงรัชดาวรรณ บุญเต็ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วิรุณพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงวาสนา โพธิสิริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงสุชานรี ศรีสมุทร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงสุพัชรมณี มายา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงอารียา คำใบ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กชายชินโชติ พุทธโกมาตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กชายแทนนที แสงแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กชายธนภัทร กลับสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

กิจควร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีผ่อง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กชายวัชระชัย แหวนหล่อ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กชายอัครชัย อังคะเวย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงกันติมา แก้วไสย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงจริยาพร สุโข
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงณัฐลิตา จันทร์นวล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงปนัดดา วรรณวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงพรตะวัน อาจสาลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงพัชรี เข็มโคตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงวัลวิภา พลมาตร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงศศินา สังข์โสม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงสุภาพร แหวนหล่อ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงอังคณา จักรวรรณพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กชายศุภกร จันทะพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กชายปรีชา ฮาดดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กชายพีรพัตร เสียงใหญ่
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สุระโคตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กชายศุภวัฒน์ อินทศรีนนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ผิวจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กชายอภินันท์ สมพร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ เขินไพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กชายอภิวัฒน์ เสียงอ่อน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงชญาดา บุญเล่ห์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงธัญทิพย์ แหวนหล่อ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงนัทชนันท์ แก้วดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงนำทิพย์ อุตรวิเศษ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงปนัดดา สุภาพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงปารวี งามโชติปรีชาชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงเปรมกมล ใยอุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงพรรณวษา ศรีเทศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงฟาประทาน ธรรมวัตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงภัทร์สรียา บุญปญญา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงยลธิดา ประจง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงโยษิตา โถทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงวรรณวิสา วิละแสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงศิริพร บุญตะนัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงศุภสรา เฟอยจันทึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงสิรินทร์ญา ถาวร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงสุชัญญา อุ่นคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงสุธิดา ธรรมวัตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงสุวิมล กตะศิลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงอรัญญา เวียงแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กชายคณิศร อุ่นคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กชายธีรยุทธ ชมจิตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงจริยาพร กตะศิลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ มันคง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุภาพ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงธารทิพย์ แหวนหล่อ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงนพภรณ์ สีแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ เปนมงคล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงนภัสศร อนุอัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงนิราวรรณ ชูโส
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงปนัดดา บึงไกร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงวรัญญา แหวนหล่อ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ผิวงาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา เสิน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงอัจฉรากุล บุญตะนัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงไอยรินทร์ โรณชาติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงขวัญหทัย ธรรมบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ รัตนวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงปรียามล มงคลแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงพัชรพร จำปาพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ รัตนวัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กชายฉันทรลักษณ์ สาระทรัพย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ อุไรโคตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กชายทิวากร สุภาพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กชายธีรวี ปฐมสิริไพศาล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ สุจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงธมกร แสนมาตย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงธารารัตน์ ทีปแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่เตีย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงปุณยวีร์ ธรรมบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กชายฐานปกรณ์ พานมาตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๔

เด็กชายวรกันต์ หงษ์อินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กชายอนันต์ ชาลือ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงชฎาวีร์ วิชาพูล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กชายกิตตินันท์ มายา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สุวรรณจักร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๙

เด็กชายณัฐกรณ์ ลาลุน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๐

เด็กชายธรณินทร์ พานจำนงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กชายธันวา สุโข

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กชายพันธุ์ธวัช มัฆวาฬ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงเกศศิรินทร์ ทองอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงพรหมพร พรหมคช
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงพัชริดา เจริญวัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงพิญาภา ปจจังคกานัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ โถทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงอุดมพร มะณีออน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กชายพลภัทร เครือแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กชายกฤษณะ เครือแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กชายจรูญ พาหา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กชายเตชวัตร ภิระสานนท์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กชายพิชุตม์ ปญญา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กชายแสนภูมิ พลพงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงคริศฐา คุณมาศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงชุติมา จันทร์หอม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงทิพปภา ดวงดาว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงไพริน สงเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงวรัญญา สุทธสน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงวราลี ศรีไสล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ สมพร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงอรัญญา ธรรมวัตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงกุลจิรา บุญธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กชายธารินทร์ กตะศิลา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กชายธนวินท์ รัตนวัน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กชายธีรวิชร์ สุพล
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ทาวัน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงธันยรัศมิ

์

ศรีพรหมมา
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองสา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงปณิดา เมืองแสน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงฟาริดา ศรีอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงอัญมณี ศิลารักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กชายชนนวัต เข็มโคตร
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงจันทร์ธิดา รัตนวัน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กชายชยางกูร จำปาพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กชายลิปปกร
ปญญากฤตานนท์ ๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กชายเดโชชัย โสดามัก
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงชนัญญา พลเดชา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงธัญชนก สุดใจ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงจารุวรรณ แท่นศิลา
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงณัฐชา คำนึง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กชายวัฒนา บุญขวาง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงภัทรธิดา กะติยะกุล
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงณปภา จำปาทิพย์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กชายพีราวัตร สุภาพ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงมนัสวี หิรัญชา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงณัฐกมล จำปาพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

แพงมา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงวรัชยา มีแสง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงกรวรรณ วังกาวรรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงศิรภัสสร สิมมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กชายอนุศร มนัยนิล
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา สุขสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงสิรินธิรา พันธ์ไผ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ สว่างแจ้ง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไชยโคตร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กชายธราเทพ ธรรมวิเศษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กชายอภิวัตร พยุหะ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กชายธีรภัทร จันต๊ะหล้า
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงชนากานต์ สุภาพ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ผิวจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กชายพีระพงค์ นามวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กชายนันทพงษ์ ศรีโสภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กชายสุขปรีดา ดวงดาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงขวัญอัมพร กาวสูงเนิน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กชายปยวัฒน์ อาจศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงเพชรา ไกรวิเศษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ศุภศร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงนัฐธิดา สุภาพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงพิมหฤดา กิงแก้ว

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กชายนิติกรณ์ เหล็กดีเศษ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงปทมวรรณ กุนันตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงรุจิษยา นาเฟองล้อม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงบุษราคัม ชัยสมพา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๖
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์

ไฮคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงรมยกรณ์ ทัดหมอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายกิตตินันต์ ทิพใสย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กชายธณกรณ์ ร้อยมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กชายธนพนธ์ พรหมศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กชายเจริญทรัพย์ จันทร์สิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กชายนฑวัฒ สุวานิช

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กชายนันทชัย แหวนหล่อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธรรมวาจารย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กชายอิทธิกร ทรัพย์สมบัติ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงศลิษา พิศเพ็ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุทธิโพธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงจินดามณี วารินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงเมธาพร สายชนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงกริณฑา โพธิบุตร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงหทัยฑัต เครือแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๒
เด็กชายอนันต์ไพศาล สมสะอาด

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงสิรินทรา วารินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กชายอัมรินทร์ สะราคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กชายสมาน ศรีภูธร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กชายธวัชชัย มายา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กชายสุธิศักดิ

์

ภารเอน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงณัฐชยา วรรณวงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงธัชวรรณ เนาว์ถึง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงสุกัลยา ยางงาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงสุธีมา บุดดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงอุไรพร สุวรรณจักร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัง วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กชายดุสิต เนตรวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายจีรวัฒน์ โคตรเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายธนากร ถาหนองบัว
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ กัณหาธรรม
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กชายธันวา ศรีรักษา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กชายนนทกานต์ เหง้ายอด
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กชายวรวิทย์ สาสังข์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กชายสุรนาท สุทธสน
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กชายสุริยา อาจสาลี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายอัษฎา บุญสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๓
เด็กหญิงประกายดาว บุญวิจิตร

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นครชัย
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงรุ่งนภา สายสาร
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กชายหาญชนะ ชิณศรี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงวรนุช สังวร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กชายธีปกรณ์ เชือหงษ์

้

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กชายธนิกร พิมสาร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายชาตรี จันทะพรม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กชายณัฐพล มีใจดี
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วะโรง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กชายปยะณัฐ บำรุง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กชายณัฐผไท อาบรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุดดี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๖

นายยุทธนา ราษี
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กชายวาสุเทพ ดาผา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงภารวี อินเหลา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงโชติโรส ชมภูเทพ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงปาริชาติ งามแสง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงลคร
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงดวงอนงค์ จันทสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงเขมิกา บุษบา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงทัตพิชา แสวงผล
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กชายสุทธิชัย ไพรวัลย์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กชายกิตติพงษ์ สมรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กชายอุเทน จงกรฎ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงพรรณธร วิระสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กชายวัฒนชัย มนัยนิล
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงบุญสิตา สุทาวัน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงอุ้มรัก ศิลวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กชายธนภัทร แสวงผล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กชายอภิชาติ บัวศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กชายกฤษฎา หารไชย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงศตพร มณีนิล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงศิรินภา โต่นวุธ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กชายชนะชัย ตันพิกุล
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงปวีณา ทาสี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ แปหวิน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กชายธนกฤติ วงศ์เปยง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงกันยา บุดดาวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กชายนพดล พันธ์เพชร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงณัฐชยา สมรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กชายวรพรต เขียวดวงดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงชลิตา ประโทนเทพ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กชายศักนรินทร์ ทุมชะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กชายคาเชนทร์ ธรรมโชติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงกันยรัตน์ วงศ์เปยง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงปณิตา บุญตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

ห้อยไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กชายอภิธาร สมสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงเกษมณี จับจัน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ แสงรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กชายศิวัช จุมรี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงเสาวภา กะตะศิลา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงวาริณี โพธิสิทธิ

์ ์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ คำแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงเอกปวีร์ เพ็งแพง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กชายชุติวัต อินเพ็ชร
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กชายวิรชัย บุญศรี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กชายวิระชัย โพธิบุตร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กชายเดชาธร ควรคง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงสิรินทรา กตะศิลา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงกรพินธุ์ บุญส่ง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กชายเพชร ชมนาวัง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กชายธนพัฒน์ เปนมงคล
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงศุภากร อินถาโท
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กชายณัฐพล งามประเสริฐ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ สีแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กชายวรวิทย์ สีแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แหวนหล่อ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กชายคมทอง เครือแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กชายปธานิน ชินฮาด
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงกิตยากร โพธิบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงพลอยนำผึง

้

อินตา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงแพรวพรรณ โททะลิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กชายปฎก นะลาวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กชายภัทรพล จันทร์ดำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กชายจีระกิตต์ ชูวิชา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กชายธนพล โพธิบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงวิภาวดี คำแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองสูน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กชายพัชรพล ศรีจำนงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

โมฆรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กชายรชฎ คำแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายเชาว์วัฒน์ สีเสน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงเบญจพร เมฆสินธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงอรปรียา กันยานวล
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงนวรัตน์ แสงสาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงธารารัตน์ ย่านกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงภาวิณี นิลวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กชายธนาโชติ คำผาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงวรรนิดา บุตรดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงขวัญชีวา ภูผาหลวง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงกันยรัตน์ ทองด้วง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงปณิดา อุประ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงณัชวดี นนทศิลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงชมภูนุช ย่านกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กชายนพรัตน์ แจ่มศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กชายธีรภัทร นิลวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กชายณัฐกฤษ แคนสา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กชายรวินันท์ ลาดอาสา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กชายธนภัทร ชิณพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงนริศรา สุทธิโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงจิราวรรณ จันณะรงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดหนองโง้ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กชายธนภัทร สุขสงวน
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กชายเพชรจรัญ โพศรีขาม
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ บุญขวาง

๑๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กชายชนะพล ยีสันเทียะ

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงศุภัชญา คุณวงศ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อินธิพันธ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จันทร
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จันทร
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กชายพงศธร เทียมไสย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงฐิตินนท์ กัณหา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กชายธนดล โสมนัส

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กชายธีรภัทร์ เชียงนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กชายอนันต์ นนทะชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กชายพีระภัทร พรมดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กชายกริสนัย บุญขวาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กชายจักรพงษ์ วงศ์คำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กชายวัชระพงษ์ เจริญราช
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กชายศราวุฒิ สุขสำราญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงวิพาวรรณ คุณานาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงจีรนันท์ สายบุตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมศร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กชายธีรพงษ์ โพธิเย็น

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กชายไกรวัฒน์ แก้วกุลบดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กชายธนกร พรมดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กชายพุธฒิพงษ์ ลาลุน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กชายวิศรุต สมสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กชายอนุพงษ์ จันทร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงกุลณัฐ หงษ์ศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงภุมรินทร์ บุญขวาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา แสงจีน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงสุมินตรา ฉาบพิมาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงอรอนงค์ หงษ์ศิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สาสังข์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กชายทิวา แก้วดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา เทียมไสย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กชายสกล อุไรโคตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงอริศรา งามตรง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงเมธาวดี ตาวะสี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ กัณหา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงพรรลษา นนตานอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กชายญาณโรจน์ จรูญชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กชายนตพล กิงเกษ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กชายวัชรากร บัวส่อง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กชายไวพจน์ รัตนวงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงเกศกนก แก้วชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงชุดาภา บัวส่อง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงญาณิศา พรมดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ มุนสุรินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กหญิงเมธาวดี แผงอ่อน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงสุนิสา บุญตะนัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงอรัญญา นาคกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กชายกิตติชัย เขินไพร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กชายภูมินทร์ ภูถมนิล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กชายธนพัต อินธิพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กชายอนุชา กุแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงรุ้งนภา พิมพิทักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๒

นายวรเมธ พรมศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กชายปณณวิชญ์ สุตะพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กชายกิตติคุณ โพธิอุไร

์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กชายณัฐพงศ์ หงษ์อินทร์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กชายธนกร ศรีอำนาจ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กชายภูริทัต อินคำแหง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กชายชัยวิชิต อ่อนหวาน
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กชายณัฐพล บุญเหลือง
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กชายโชคชัย แสงใส
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กชายทรัพย์ทวี ฉันท์พิสิฐสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กชายสัณห์พิชญ์ สาลี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กชายพิสิษฐ์ สิมมา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงฟาใส ศรีอำนาจ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงแพรวา บุญมา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงรัตนมณี แสงใสย์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ กัณทนเวทย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงพรรณิภา นันทะเสน
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงนัฐทิณี บริบาล
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงธัญรดา ปราบวงษา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แก้วประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงธนิษฐา เชยจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงสุธิดา คลาดโรค
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงศิริปภา ฉิงสูงเนิน

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กชายวีรวัตร ธรรมวัตร
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล ฉำเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กชายธันยธรณ์ ธรรมวัตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กชายปยะมินทร์ อ่อนหวาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายสุชาด โพธิวัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๘ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ปยะวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กชายภาคิน สุตะพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วอุดม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กชายพงศกร จำปา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กชายอิศรา บ่อทอง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กชายสิรภพ ศรีธเนศ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กชายศิริโชค ช่วงโชติ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงณัฐวดี ประจวบสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๘
เด็กหญิงสิริพรรณิภา สุตะพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงอภิสรา อินทร์ใหญ่
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงเนตรนภา หงสา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงปนัดดา จำปาบวบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กชายนพพร เพ็งศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงจริยาพร อ่อนหวาน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงสุชาดา เสียงหวาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กชายจารุเดช ศรีอำนาจ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่า วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงรัตนา คำภาพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่า วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงมลธิรา ทองยิม

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่า วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงกมลชนก นาคละมัย
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กชายกฤษฎา กองแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายกฤษณะ วงศ์ทวีรักษ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายณรงค์ชัย บุญอินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

บริบาล
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กชายธณะ ไชยงาม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กชายธนพัฒน์ ขันแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กชายธนวัต คำชืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กชายธนกร กระแสร์สินธ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กชายธราธร เปล่งศรี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ วรโพด
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วรโพด
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร สุตะพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงกันตาพร สังเกตุ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กชายจรัสรวี จันทร์ขาว
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงจันทนิภา แก้วงา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงณัฐญา อ่อนศรี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๙ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ คำเกิด
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงเบญญาภา ศรพรหม
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กชายธีระ ธรรมวิเศษ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กชายนนทพัทธ์ สมาฤกษ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายนราวิชญ์ บริบาล
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายนัฐพนธ์ สิงห์สิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กชายปริญญา ศรีวิชัย
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กชายภาณุพงศ์ พรรณโรจน์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กชายวีรภาพ สอนเม้า
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กชายอาทิตย์ บริบาล
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กชายเอกณรงค์ หลักบุญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงประกรณ์ ดาวเรือง
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงละออรัตน์ หงษ์อินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงวทัญญา สาระบุตร
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงศรัญภรณ์ อ่อนศรี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีคุ้ย
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงสุพัชญา บัวพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กชายธีรวุฒิ โพธิวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงปริชญา ศิลารักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กชายไชยวัฒน์ เทียงเดช

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงปรีดาพร วันโน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงปุณยนุช บริบาล
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงดุสิตา ดาวเรือง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุตะพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กชายธีรภัทร์ ราชชาลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กชายภาคภูมิ พรมมูล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กชายสถาพร สวยรูป
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กชายสุธินันท์ ธรรมบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงกฤษณีย์ ทองสุทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงพิยดา นามแสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงปาลิตา พรหมศร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กชายกฤษฎาภรณ์ ยิมเยือน

้ ้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กชายจิรภัทร ชุมพล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โลภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กชายธนกร
สะอาดธนาทรัพย์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กชายธนบัตร หงษ์อินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายปภาวิชญ์ อรรคบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กชายประการัง จิตรมัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กชายอนุุวัฒน์ บุญช่วย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กชายสมศักดิ

์

พิลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หงษ์กลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงกัลยาณี บุญมาก
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงณัฐพร สุตะพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงธิดานุช วิชาแหลม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงบุษญา กองแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงปนัดดา ธารแม้น
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงแพรวา ปะติเต
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงวิรากานต์ ไชยนิตย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กชายโกวิท หูตาชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงเกวลิน อ่อนศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กชายธีรพัชร ศรีไสย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กชายวชิรวิทย์ พุฒพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงบุญญาพร ถนอมสถิตย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กชายธัญชนก แก้วกันหา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กชายกฤษติรัฐ โพธิวัฒน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กชายชัชวาล การะเกษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กชายณปภัช พรมรังศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กชายนราวิชย์ อ่อนหวาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กชายพงศธร อ่อนสีทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พลทองมาก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิวัฒน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กชายอรรณพ สมอุปฮาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงกนกพร บุญราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงญาณภัทร ประสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงธัญชนก ดาวเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงพรนภา บุญช่วย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงศิรินญา บุญราช
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กชายชวัลวิทย์ นามปญญา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กชายณัฏฐกร มูลไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กชายทักษิพันธ์ ดาวเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กชายธนากร ทวีธนวาณิชย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กชายวัฒนา ดาศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กชายศุภฤกษ์ โสภาสา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กหญิงเจนจิรา สัมฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงพลอยชมพู กิงแก้ว

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงพัชราภร วะอาทิตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงวราลี คำเอียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงวาสนา ภูมลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงไอลดา สมพา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กชายจักรินทร์ พิมมะขัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒ อรรคบุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ ทาระบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กชายภูริภัทร ขันแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กชายวชิร ทองมี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กชายอภิชาต หงษ์อินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กหญิงธันยชนก เข็มแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงประภัสสร อาศัยปา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กชายภูวรินทร์ อำนวย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กชายมิงขวัญ

่

สายชมภู
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงสิริมาพร ล้าฟองคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กชายเกรียงไกร งามทวี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กชายกฤษฎา ปลืมสุด

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กชายธนวรพงศ์ แซ่ลิม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กชายธนากร สาสังข์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กชายธีรวัฒน์ กิงแก้ว

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กชายนรินทร์ พรมพิลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กชายสิทธิชัย แก้วภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เกิดสันเทียะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงจินลดา กาหลง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงฐิติชญา พิลารัตย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงณัฏฐาลิฬท์ ทองตัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สังวาลย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงนลัทพร บุญยม
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงวิภาวี การะเกษ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงชมพูนุช หอมชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงณัชชา บุญอยู่
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพศร
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงพรภิรมณ์ รัตนะวัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงภูนิดา ศรีอำนาจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงวณิชชา นิลทัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ จิตมัน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จรเกษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กชายบรูพา จิบทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กชายวโรดม อินทร์ละคร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กชายเอกราช ขันพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงกนกพร คำเอียม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ โคตะบิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงคุณิตา ดวงมาลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงปภัสรา ทนทาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงพรรณภา อ่อนศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงเสาวณิตย์ ตาแสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงวลียา กองแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กชายอดิลักษณ์ ใจมัน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กชายชินกร คำสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กชายอัครวินท์ สมสะอาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทิมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงชญานิน แก้วพวงดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงนิธิพร ศรีหาเวช
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงพัชราภา รักษาภักดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงลักษ์คนากร คำแสนหมืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กชายณวัฒน์ นามนัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กชายสารกิจ นาคเขียว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงณัฎฐนิชา กิงแก้ว

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงภัคจิรา ลาพรมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงศตกมล เสนาภักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงสุภาพร เปรียบเทียบ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงสุวดี มะณีจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๒
เด็กหญิงบัวเพ็ญพุทธ นันทิทรรภ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงพิณทองธาร พลรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงกฤติมา ล่ามสมบัติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงนุชวรา อรรคบุตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

วิรุฬห์วชิร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กชายณัฐพล โคตรวงษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กชายธนากร สิงขร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กชายพัชรพล เผ่าเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยสิงห์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กชายคุณากร ตังมัน

้ ่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงปณิดา ศรีปญญา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงพจมาน สืบสา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงสุชาวลี ชาดทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กชายอดิเทพ เกมชัยภูมิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ กระเสียน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงจริยา สายเบาะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงณภัทรยดา บุญชิต
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงธารทิพย์ คณะนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงพลอยใส สายแวว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงภัทรวิรินทร์ บุญธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงวรกมล วงค์พุฒ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงวรรณษา จันทรขันตี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา บุญลำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กชายธนกร ทานะมัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วันดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงเพชรลดา มะณี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงวิภาวี สุระชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กชายพรภวิษย์ โพธิชัยนนท์

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กชายวีรวัฒน์ แก้วสง่า
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กชายสุปวีร์ จันทานิตย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงกันต์ฤทัย สีดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงชลธิชา โชชืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงพัชรี นิยมวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กหญิงอนุธิดา อุทชา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วไพรวัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กชายพงศกร ศาลาน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

งามแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงกะรัตเพชร ไชยบัว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงกัญญาพร ธนะฤกษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิลากรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงนริตา คูณสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงรมิตา ราษี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงอนุธิดา นาราช
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กชายกวีวัฒน์ ฟนสวรรค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายพัชรพล ไมตรีพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กชายภูริณัฐศ์ เลิศกิตติไพศาล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กชายวุฒิชัย ศรีรักษา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงกัญจน์ชญา พูลสุขธนิตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงวิมลทิญา อนุไวยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กชายอมรเทพ ก้อนคำดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ละพรมมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กชายธนกฤต สอนไชยยาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กชายธนกฤต พันธ์พิศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กชายวุฒิภัทร เกษกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กชายสรศักดิ

์

สุขเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปามุทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงธีราพร ศรชัยญาติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์สว่าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทองสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงเบญจมาศ เวชการ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงปนัดดา เขียวอ่อน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กชายอัมรินทร์ รัตนโสภา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงสุนารี ศรีสวย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช ทองสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงวรัญธร วงษาชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

เจริญเชาว์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงเจนจิรา เกยมาศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงนำทิพย์ จันทุมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงพรพรรณ ลาประวัติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงณัฐหทัย บุญเยียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ผลขาว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กชายวิชชากร อภัยวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กชายวีรวัฒน์ชัย พวงพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กชายอนุชิต จันดา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กหญิงกฤติพร เหลาพรม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญเอนก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยรักษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงกัญญาลักษ์ สิงห์ทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงขวัญจิรา โยธี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ประเสริฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงจริยา กันนุฬา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงจิตรานุช สายสุนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สิงห์ทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา พุ่มพิศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงณัฐชา ชุ่มชืน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงนำฝาย น้อยสังวาลย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงเนตรนภา สุขแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงบัณฑิตา รักษาเชือ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงประภาพร ยวนใจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงพัชราภา บุญเกิด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงพิมพิศา ชุ่มเย็น
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงภัทริกา แพงดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงมุกมณี วรรณเวช
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กหญิงยุพาภรณ์ ทองผุย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สารินันท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงศศิประภา ทะนารมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงสุดา ศรีรักษา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กหญิงสุภาพร ระมาย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิมพ์ศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงสุวณี ศรชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กชายกฤษณะ คุมมินทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กชายกิติพันธ์ สายปญญา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กชายโกมินทร์ ทองห่อ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กชายชัยเจริญ ภูพันเชือก
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แพละออง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กชายปรัชญา ใจมี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กชายภูริเดช ปรารมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กชายศุภชัย สุทธิสน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๐
เด็กหญิงสมปรารถนา

ทองสงฆ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กชายอาชัญ ยุทธพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงกฤติพร โพธิขาว

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงจันทกานต์ วันศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุภะเกษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงชฎาพร ประสงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงชัญญานุช จิตรมัน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงทัศนีย์ รายรินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

คูณพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงบุญยานุช พลทัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงปภัสรา แหวนหล่อ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงภาวดี ทองบุญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงลัดดา ทองพีระ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงวนาลี วงศ์เงินยวง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงวรรณนิสา แย้มค้าย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงวรัชยา แตะต้อง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ประภัสศร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วรักษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา บัตรประโคน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงสุกัลยา พิมพ์ศร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงสุชัญญา ถาวร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงสุปราณี ชินพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงอรทัย คูหา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เบิดสูง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กชายจามิกร อุดม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กชายเจษฎากร สายสี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กชายชัชวาล สายบุบผา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กชายทินกร หิงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กชายธีรภัทร์ ยงกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กชายนนทพัทธ์ ชัยอุดม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กชายพงศภัค บุตรวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ คำแดง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

อ่อนสลวย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กชายสมชาย เพลินใจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ระยับศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงชาลิณี มันหมาย

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา โยทะยาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงทัณฑิกา ประเสริฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ นนทา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงบุษกร บุญเชือม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงปภาณิน
ปติเจริญโชคลาภ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงปยธิดา บุญจวบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงพิณชนิดา ศักดิศรี

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพนสำโรง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงภาวิดา มาทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงศิราวรรณ แน่นอุดร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงสุธิมา มันชาติ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงสุนิตา รอดนางรอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงอรอุมา มากมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๙

เด็กชายเฉลิมชัย วงจำปา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กชายธนากร ไชยบัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กชายธนายง วงศ์เมือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กชายธีรพล เอือเฟอสุข

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กชายนาสาร คำผาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กชายปรเมษฐ์ พิมลา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กชายพงษ์มนัส กลินพยอม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กชายพรเทพ แก้วกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีใสย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กชายวัชรพล วงษ์สะทุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กชายศักดินนท์ จันทะแจ่ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กชายสุทธิภัทร ประสงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กชายอนิวัต โนนทวงษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กชายอนุรักษ์ มากสิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กชายอัคเดช วิจิตรขจี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กชายเอกลักษณ์ เอกสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงญาณิศา คันศร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงธนัชชา พิทักษ์เกียรติ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงนิลวัลย์ วงค์แก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงเนตรนภา จิบจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงปยดา ไชยพิมพ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๘ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงพิลาวรรณ ไชยโคตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงมนต์นภา สมุทร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พุ่มศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงสรรค์พร คำมานิตย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อุดหนุน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ลำนานใสย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กชายณัฐพล สารวัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กชายธิเบต คำผาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กชายนครินทร์ คล่องธัญการ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กชายปรัชญา ชืนจำปา

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กชายพลพนา แตะต้อง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กชายศรชัย ภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กชายศักดิธัช จันทะแจ่ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กชายอดิเทพ ตังมัน

้ ่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงวรัชญา ชดช้อย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ กุลบุตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กชายมงคลชัย สำราญพิทักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงปริญดา รอดฮ้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กชายเอืออังกูร

้

เท่าสิงห์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองใบ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กชายภูตะวัน มาทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงอรจันทร์ ขุนทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ภูธรรมมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงศศิธร บุญเลียง

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กชายเฉลิมชัย ทองปลูก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กชายปรเมษฐ์ ครองมงคล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กชายพิพัฒน์ชัย นพรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงศฺิริพร ทราธรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงสาริตา ศรีสุธรรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงเพชรลดา จารึกธรรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กชายเศรษฐา จันทร์แดง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงหทัยกาญน์ ประทัยบุตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงมาริณี เมาลิชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงภัสราวรรณ สันทานุลัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ปตวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๙ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กชายพิรพัฒน์ คำศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กชายวุฒิชัย ชูสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๗

นายอนันตพล มีแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กชายวุฒิพร มันชาติ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ หมันจิตร

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงเนตรชนก วิชัยรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงวรรณภา ภูนุพา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงพรพรรณ แซ่ส่วน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กชายนิติศาสตร์ โสธาตุ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กชายฐิติกร พระพิมพ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงอรชร แก้วคำสอน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประทุมวงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กชายภาคิน เพือบุญมาก

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๘

นางสาวปนัดดา สีดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๙

นางสาวสุกัญญา สายหอม
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๐

นางสาวอิศริยาภรณ์ อยู่สาโก
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๑

นายพีระศักดิ

์

โตนวน
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๒

นางสาวเกษมณี คูณมี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๓

นางสาวโชติกา ผิวอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๔

นางสาวดุษฎี ศรีจันดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๕

นางสาวนภาภรณ์ สายสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๖

นางสาวประกายแก้ว สุปติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงวฉราภรณ์ ศรศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๘

นางสาวกัญญาพร ยอดคำมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๙

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีโคตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงลลิตา ทองแดง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงวิภาพร ผิวขาว
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงวนิตสา ไชยสุวรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๓

นางสาวอาทิตยา เขาภูเขียว
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๔

นางสาวกมลวรรณ์ ชัยวงษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๕

นายวุฒธิพงษ์ ประสงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๖

นางสาวสิริยาพร สีนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๗

นางสาวขนิษฐา บุตราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๘

นายวรพันธ์ สายปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๙

นายทักษิณ ครองโปร่งเกต
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๐ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๐

นางสาวเกวลิน อภัยศิลา
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๑

นางสาวดอกฝาย เงินลุน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๒

นางสาวพรญาณี มะยอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๓

นางสาววิมล ไชยขันตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๔

นางสาวยุภาพร สุขวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๕

นางสาวสุพิน สีดา
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๖

นายเกียรติศักดิ

์

บุญหนุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๗

นายศรัญู คุ้มบ้าน
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๘

นางสาวยุพิน แก่นกุหลาบ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงธิดากรณ์ ขำชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กชายกฤษณ์ดนัย บุญเลียง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กชายประพลสันต์ ลำอ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายนพพร คงแสนคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กชายวุฒินันท์ ดวงแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กชายธีรพงษ์ บุญเลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ ดาวพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงกรวลัย กันทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงเกตน์นิภา บุญเลียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กชายณัฐวัตร สมหมาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงณัฐชา ชิดประไทย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กชายกฤษฎา จิบจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๑

นางสาวเจนนิสา เต็มดวง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๒

นางสาวเจนจิรา ขันธ์แก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงสุนีพร ชูสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงพรรภษา ชาภักดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงแก้วตา จำป
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงพัชรีวรรณ หาริพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญเลียง

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงวรัญญา ชาญชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงพรวิลัย จิตจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงวิไลภรณ์ เกิดนอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงชนิตา กันตรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงสุริยาพร คำแพงจีน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา พิลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงพัชรีรัตน์ บุญภาค
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๑ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงปนัดดา จอมไส
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงศุธานี โคตรชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงปวีณา ทองคำพวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงธารารัตน์ กุลสุวรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงอัมรา สิมโพธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๐

นางสาวพรไพลิน ยศศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงพัชธิดา เชียดรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงสุวรรณี ชาติวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงขวัญนภา ญาตจำรูญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ปองสิงห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กชายธีรภัทร ดอกดวง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงชณัฐตา จิตต์อ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กชายฐิติกุล มาสุข
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กชายปริวัฒน์ ราชโสม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กชายณัฐพล ละอองแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กชายสิรภัทร เทียนนาวา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กชายทศพล เพชรดี
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กชายปรเมษฐ์ เข็มทอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กชายกิตติธัช ออมสิน
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กชายจิรายุ ทองแม้น
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงนันทิดา ขันชัย
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๖
เด็กหญิงอัญชลีวรรณ วรรณศรี

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ สะท้านอาจ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงไอรดา แสนสุข
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงสุชาดา บุตรสมาน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงอรอุมา นอขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กชายชาญวิทย์ ไชยวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กชายนพรัตน์ เนียมมูล
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กชายพลวัฒน์ พิมาทัย
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กชายธันวา ลาโลด
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายสิทธิชัย ตวนชัยภูมิ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กชายพีรภัทร หาวะรินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กชายภูชิต ขันชัย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กชายปกรณ์ โพธิพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ในพิมาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๒ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงภัทรธิดา เนืออ่อน

้

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงชญาดา โพธิพันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงอรจิรา ทิพย์สิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงวรัญญา เรืองฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงกันต์ฤทัย กันยามา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เพชรดี
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงธัญสุดา บุตรสมาน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กชายกฤษณะ เพ็งกระจ่าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงไพลิน เกษมะณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กชายวัชรพล ตุ้มคง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กชายศิราพัฒน์ วาไชยะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กชายศุภชัย ทรายขาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กชายปรีชา ยงค์ยอย
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กชายสุรชาติ กันไชยชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงวรนุช สะเงินสิงห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงอรอุมา เกษาชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กชายพรเสน่ห์ เสาจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงจันทิมา บุตรสมาน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงทรายแก้ว เพ็ชรดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กหญิงเสาวณีย์ บัวลา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กชายกฤษณ บุญเลียง

้

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กชายชญานนท์ วิเศษโวหาร
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กชายชนินธร เครือชัย
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

คำเมืองคุณ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กชายอนวัช จันทร์หอม
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กชายอนุวัต บัตรรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิมาทัย
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กชายอัฐฐิเดช เจริญสุข
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงจันมณี พลึกรุ่งโรจน์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงธีราพร จิตตวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงวรนุช ใยสิงห์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรดี
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อินทะพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กชายไมตรี เทพอาษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๓ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงวรรณิศา พุทธสังข์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ ยศศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กชายชัชพล เพ็งกระจ่าง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๘
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ หัสดงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กชายพลวรรธน์ ไกรวิเศษ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กชายปยวัฒน์ บุญเจิม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงบุษกร บุญเลียง

้

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงเนตรนภา บริสุทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงขวัญจิรา แสงตา
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กชายณัฐพล แก้วบุตรดา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ สว่าง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๖

นายปยะพงษ์ แผ่นผา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กชายณรงฤทธิ

์

โคตรคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กชายปฏิวัติ ไชยโคตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กชายณัฐพล บัวลา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กชายสุพจน์ ทรัพย์ธรณี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพชรตะกัว

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กชายวรวิทย์ เดือดิน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงวริยา ตาปก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กชายธีรยุทธ นามอนุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงณัฐมล คงไทย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กชายนิวัฒน์ สรพิมพ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กชายชลชาติ แสงสุด
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๘

นายอลงกต แสงสุด
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปกอินทรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กชายต้นหนาว ภูผาดแล้
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กชายณัฐพล สีทา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กชายประสพผล ตาลหอม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กชายพงศ์พล พรมโลก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กชายพิตตินันท์ สุขพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กชายภูตะวัน อุตะโม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ยอยเงิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กชายรุ่งระพี บุญสร้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กชายวิชิต ตังมัน

้ ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กชายอนุชา ประสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กชายอนุพงค์ ศรีบุรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

หาดคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงจันทิมา อัตพงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงจุฬามาศ ใคร่นุ่นโพธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงธัญชนิด หงษ์สนิท

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงธัญญามาศ นวนทา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงนันทิดา สยุมพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงปนมณี ขุนพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงพิกุล คำศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงฟาประทาน ตังมัน

้ ่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงฑิตติโสม สมบูรณ์ชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงรจนา อรินทรศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงวนิดาวรรณ สุดหาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองพามี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อารีรมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เชือชาร

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงศิวิตา โพธิวัฒน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา รัตนวิจิตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กชายกวินภพ นวนไชย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กชายณัฐพล แก้วกอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายธีรชัย สิงห์ทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กชายธีรยุทธ มีใจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายนนนคร สาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายนัทธพงค์ มีมุ้ย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กชายบพิตร ศรีแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กชายพรภวิษย์ กินรา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ศรีฐาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กชายพันธุ์เลิศ ปราศัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กชายวิชัยชาญ โพธิกิง

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กชายศรเทพ เทพแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กชายอภิราม ศรีถาวร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงกมลพิชญ์ พิมศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงกาญจนา แก้วกอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงนันท์นภัส เกษรจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงนิธิตา ปองโล่ห์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงบุญฑริกา หาญชนะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงปนัดดา แก่นสีดา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงปานระพี พละศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงปยดา มานพ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงพรทิวา รากทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงพรไพลิน ส่งเสริม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา เสาะใส
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงวิรัลยา ชนะพล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงสายใหม สีแดด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงอนุสรา ทันวงษา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กชายขวัญกล้า ผิวขาว
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนาน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กชายบวรชัย จ่างจิตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กชายปภังกร สุทธวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กชายปยทัศน์ สุวะจี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ แก้วลอย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กชายพีระภัทร โปงนอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กชายภานุ รัตนวัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กชายรพีภัทร ว่องไว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กชายวิษณุ สนทยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กชายสรนันท์ มากมูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กชายสิทธิพล สิงห์ทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ โชติโหมด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงจิตติมา โตงามลักษณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงชุติมา วงษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สีคิว

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงนภาพร จันทร์ลาพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงปนัดดา โทวาท
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงภรณ์ณัฐ สังวัง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงวรรนิศา สมฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงวรรณี พันศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงอรยา วังตะเคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ อัฐทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กชายธรรมชาติ ทบสี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงจันทกานต์ กันทะวงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงสุมนรัตน์ โคติวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กชายจิรประวัติ โจรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กชายวันเฉลิม สันทาลุนัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กชายแสงตะวัน บัวผัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงกุลนาถ สุวรรณา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงชลธิชา อัตพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงพรรณกร แสงทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงภัทราวดี สายลุน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันศิริ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กชายวิษณุ พงษ์เภา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงพิมพ์พร บัวแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กชายอัมรินทร์ จีกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงวันวิสา สำเภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กชายวรกานต์ นวลอนันต์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประสานวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา ศรชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กชายอภินันท์ ตังมัน

้ ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

อินอนันต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๙

นายพิชิต พรหมมินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กชายวรรักษ์ โบงนอก
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์พิลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๒

นายนัฐพล สายหอม
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๓

นางสาวมนต์ธิตา สมนึก
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงดวงมณี ชืนใจ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๕

นายดนุพล พวงจำปา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงทัศนา พรมวันดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๗

นายสุวิทย์ หลวงภักดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๘

นางสาวปนิดา พูลสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๙

นางสาวสุวัจณี สิทธิสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๐

นางสาวรัชนี ทองรส
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๑

นางสาววิจิตรา พันธุการ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กชายชาญชัย สีปูน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กชายธีรวัต ภาพเทียม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กชายอดิเทพ พลเยียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กชายพีรภัทร บุญสาร
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กชายกุลกิตติ เครือพันธุ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กชายจารุเดช อังคะฮาด
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงห์เงิน
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กชายปวันวิทย์ แก้วธรรม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ติดหงิม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงณัฐฐานันท์ ศรีมะณี
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงอัญชลี แก้วธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงภัทรวดี บุญมีมาก
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงจรัสศรี ศรีอินทร์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงสุภรณ์ กุลหอม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงมัณยาภา พละศักดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงปณิดา หะโท
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงนันทิยา ดาวกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กชายอันดามัน ประสงค์ดี
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กชายกฤษฎา โกทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กชายจิรายุทธ ค่อมบุสดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงนิธิพร กระเสียน
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กชายพิรัชย์ เกษาพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กชายดงรัก ซือสัตย์

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กชายสรวิชญ์ มีบุญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กชายสิทธิพล ติดหงิม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กชายเกียรติพงษ์ ศรีสุข
๒๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงกำไล พรมโสภา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กชายจิราเจตน์ ทองคำสุข
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กชายจิรเดช ทองทวี
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กชายธีรเมธ แก้วสง่า
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กชายพีรภัทร คำปรีดา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กชายอภิวัฒน์ กายะชาติ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ สมทรัพย์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงณิชารีย์ สายเนตร
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงโชตินภา นารี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงนิภารัตน์ รามศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ สีใส
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงวันทนีย์ ภักนิกร
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กชายธฤต พวงบุตร
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กชายอภสร เสนาะ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กชายศุภกร สมใจ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พันธิมาศ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กชายศรราม เยอซอ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงศิโรธร ทองหล่อ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงรินรดา ศรีดาคาร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงสุจิตรา เปกสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กชายเตชินท์ ศิริโสดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กชายวีรภาพ เดิมพะยอม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กชายอดิเทพ เงาศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กชายณัฐชัย วิลามาตย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กชายศักรินทร์ สีด้วง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กชายศุภฤกษ์ ส่องศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงวรรณิภา นิวาส
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา จันดาวงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศิลาชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กชายกรวิชญ์ หริวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กชายกริชชัย ศรีมะณี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กชายกฤตพจน์ แตะต้อง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายโชคทวีชัย ดีสะตา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายไชยปกรณ์ เคารพ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กชายธีรวัช ทองทา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แก้วคำรอด
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กชายศราวุธ พรมลาย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กชายอุดมศักดิ

์

หอมจันทร์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สะเทือน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ ครองเชือ

้

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงจิรภิญญา นามวงศ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงจิราวรรณ มะโนมัย
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา เคารพ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงนภาทอง จันทะศิลา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงพรพิมล ศรีมณี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีมะณี
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กล้าหาญ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงยุภาพร ศรีมะณี
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงสุทธิกานต์ พร้อมพูน
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงสุนิสา ไชยพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงอรัญญา ปองกัน
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กชายจักรวุฒิ ประจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กชายจิรพัส ประจันทร์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กชายธนาวัฒน์ นิวาส
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กชายธาวิน พะวร
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กชายภคินธร บุระกรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ องอาจ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กชายยันต์ ครองเชือ

้

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงแก้วเก็จ สีอัด
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงจินห์จุฑา ประจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงฐิชาดา รสชาติ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงมัณฑิตา ลาพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงพรนภา พันพะมา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงมริศรา ประมูลชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงเยาวดี เรือนเจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงวันลิณี ชีตลอด
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงวีรอร พิมพ์ทราย
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงสันธิลา หนูเตีย

้

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงวีรวรรณ มิงมูล

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กชายคามิน ตาสา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กชายณัฏฐวุฒิ อุบลภาพ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กชายนิพัฒน์ พลับเพลิง
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ด่างทับทิม
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

มาศศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กชายธรรมสรณ์ วงษ์นคร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กชายสุรมิตร นิวาส
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๕

นายปยรัฐ พร้อมพรม
๒๔/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๖

นางสาววิไล อัมพรศรี
๒๙/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กชายกฤตเมธ บัวจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กชายณัฐพล ม่วงนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กชายภูริพันธ์ แพงบุดดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กชายยุทธการ ผาคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กชายระพีพัฒน์ มณีกรรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กชายศราวุฒิ จันทิมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ พรมมาศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ พรมสว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงธาราพันธ์ รัตนะวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงสุภัสสรา บุญลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กชายกฤษฎา คำมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กชายทินภัทร โพธิชัย

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กชายปริญญา การะเกตุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กชายไพศาล ธรรมดา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กชายภานุพล รัตนวัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กชายรพีภัทร ทองสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงพรทิพา พรมพิลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงวธัญญา มัควิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงสิริวิมล บุตรราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กชายเจษฎา เปล่งทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กชายชัชนันท์ชัย ลิลาด
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กชายปนิกร วิวาสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กชายรชต ภูมี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กชายรุ่งทิวา เกษรสร้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงพฤกษา พิมศร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงศิริวัล ฤทธิสัจจา

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงวิจิตรา บุญบุดดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กชายวีระวัฒน์ ใยดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กชายวุฒิชัย ครองยุทธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงชไมพร ดำดิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงนิชาดา เพชรนาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงธาราวรรณ์ รัตนะวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงพณิดา กุดประทาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงฐิติยา คำเกษ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงอริสรา สาระมิตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กชายณัฐกร ปราบศัตรู
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงฐิติญา ศรีลาชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงนลิน คำลุน
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงมลฤดี โทวาท
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงรัตน์ติยาณี ยอดสิงห์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กชายธีรภัทร์ เครือทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กชายวิวัฒน์ ผิวเหลือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กชายณัฎฐวุฒิ พรหมบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ สีมี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงอริสา ธงพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ทองขาว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงพิชชาภา เมาหวล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงชนัดดา แตะต้อง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงสุนิทา เมาหวล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กชายวิทยา ศักดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กหญิงกรรณิกา ชาภักดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ วรรณเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กชายปยะ ขันติมาตย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กชายอดิเทพ กาละพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กชายโกเมน ศรีละออน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กชายสิทธิพร วงษ์ภักดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ ลานตวน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กชายจิรันธนิน จักสาร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กชายธนเทพ ครองพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กชายจักรภัทร เทียบเปรียบ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงปยะดา ครองพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงนิชานันท์ วงค์ฝายแดง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๙
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

ตอนสี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงสาวิตรี วันเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงทิพวรรณ บรรพชาติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงนันทิดา สีบุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงจันทร์ศิริพร บุญเรือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กชายจิณณพัต รัตนพันธ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงสุวรรณา ดัดสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงลัดดาวัณย์ ครองเชือ

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กชายจรูญศักดิ

์

ศรศรี
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ยานศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือไชย

้

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กชายธันวา กล้าหาญ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กชายธีรวัฒน์ เต่าทอง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กชายประสพโชค สาอุด
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กชายปรัชญา เขตชุมแสง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กชายปริทัต ยอดเอือ

้

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กชายสงวนศักดิ

์

สะมาพงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กชายอัมรินทร์ จำพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กชายอาภากร บึงไกร
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงกนิษฐา กล้าหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงกาญจนา ภูจำปา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงชนัญธิดา สายมัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงณัฎฐากร แก้วพิลา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พันธ์นาม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงณัฐสุดา เนียมพันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เนียมพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงนุชจรี เรืองเดช
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงบัญฑิตา ชัยนวล
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงเบญญาภา เชือหอม

้

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา กลมพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เรืองเดช
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงมณีนุช เชือชาติ

้

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงวนัชพร คุมมินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงวรรณวิศา ธานี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงวรรณวิสา นิตย์ตะขบ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงวรัทยา จำปารัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงวิลักขณา พลแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงอัมราวรรณ เนียมพันธ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กหญิงอาภัสรา นวนเขียว
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงอัญชลี ยิงชาติ

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กชายวิชิตชัย ชัยพรมเขียว
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายธีรพันธ์ เนียมเพ็ชร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงชลลดา สุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงตริษา เชือไชย

้

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงจิรัชยา วิลัย
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กชายจักรพงษ์ จันทร์บาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กชายพีระวัฒน์ เกิดธนนันท์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงสิริวิลัย ถือผล
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ กายะชาติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงสุลักขณา องอาจ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กชายพินิด จันทร์เจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กชายทศพร ศรีทัด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายนันทวัฒน์ คำสุณี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายภาราดร เรืองเดช

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายพีระพงษ์ วงชาลี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กชายสุนัย เกษี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ อ่อนทรวง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงอธิษฐาน ศิลปประกอบ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กชายกรวุฒิ ปาลือชา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กชายคุณานนต์ คมไสย
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กชายจิรายุ กาญจนะชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กชายธนภัทร วรนาม
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กชายธิตินันท์ เนืองนอง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กชายปฏิภาณ ขันที
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กชายวีรทัต ครองใจ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กชายอนุกูล เนืองนอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กชายอนุศักดิ

์

ขันที
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงกนธิชา เครือทอง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงกมลชนก นนทะภา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงกริชมณี พุ่มซ้อน
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงชฎาพร สิงสู่
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไชยสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ขันทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ปองกัน
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงพิมพิลา ขันเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงวรรณนิดา หลวงเดช
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงวิยดา โทวาท
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงศุภนุช มาสงค์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงศุภลักษ์ ภักเกลียง

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงอรปรียา โคสัย
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงพิจิตรา วันเสาร์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กชายฐานนันท์ ทองชุม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กชายอดิชาติ เพชรศรีงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กชายวัชระ จันทร์ดวง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กชายอภิวัฒน์ วงค์ขันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงธัญญาลักษ์ วงษ์สมบูรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงอภิญญา โคจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงอรนภา โสภากุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงอนัญญา รัตพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กชายวรนัทธ์ เวระนะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กชายณัฐพล สุดหนุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กชายภูษิต ไชยแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กชายวุฒิภัทร คำแพง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กชายอนุวัตร รสชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กชายชลธาร ขันที
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงตะวัน วิมาลย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงสุวรรณี เพชรศรีงาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กชายจักรกฤษ รสชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กชายพิชัยภูษิต ขันที
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงธิดา บุญเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงสุนิสา ภูแบ่งไม้
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงสุวนันท์ คมศรี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงวรรณิษา เกตรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงชัญญานุช กุลหอม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงจิตรา ยอดสิงห์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงปรียา สมาพงษ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงวรรณพร ยอดสิงห์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กชายวิชิต ไคลคลา
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กชายณัฐพล คุณาพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ยวนพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงพรพิมล ขันที
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา สมเทศ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงวันวิสา หอมคำ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กชายศิวกร พิมพ์รัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงณัฐชา คมศรี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กชายพรศักดิ

์

เทพวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กชายทินภัทร ทองจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ เต่าลอย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงสุพรรณษา สุขเสริม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กชายศรัณยู บุญยิง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงฐิศาภรณ์ กุลหอม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เขียวอ่อน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กชายสีรภัทร วรอรรถ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงอรจิรา ยวนพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงอุษมา คมไสย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กชายธัญวรัตน์ จำปาเต็ม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กชายสรนันทร์ ดวงตา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กชายอดิเทพ นวนคำวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กชายอัมรินทร์ สิมมา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงกฤติกา กุลหอม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๔
เด็กหญิงจำลองลักษณ์

กุลหอม
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงทัศนีย์ อุ่นใจ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงรัตนาวดี เมาหวล
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงวิชญาพร ห่อเชือ

้

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงอนัญญา บุญเรืองศรี

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี จันดาบุตร
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กหญิงวรุณยพันธ์ จันทง
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงชลาลักษณ์ คชพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์ประสิทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงอมรลักษณ์ ถินจันดา

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงอรญา ภาละการ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กหญิงปาลิตา โรจไน
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงอัจฉราพร ศาลางาม
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กชายชัยภัทร เสาศิริ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กชายอภิลักษณ์ บุญเยียม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บังศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

ผลชัยภูมิ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ สิงห์แจ่ม
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงปณิดา กลินพิกุล

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงมนต์นภา กุลหอม
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กชายอภินันท์ นามอุทา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงวนิดา ศุภศร
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กชายณัฐพล พิมพ์สวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กชายณัฐพล ศรีจำปา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กชายดำรงศักดิ

์

งามตรง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กชายทศพร โยทพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กชายธนากร วงศ์ไชยา
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กชายนพรัตน์ อินทรพิมพ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กชายภานุพัฒน์ ทองใบ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กชายวันชัย แสงไกร
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กชายวุฒิชัย กาละเมฆ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตร์ดี
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงกาจน์เกล้า กำแพงแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงญัฐกานต์ ทองงามขำ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรศรี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงนันทิยา แก้วปญญา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงปภัสสร แลงล้อม
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงปุณยวีร์ แนวเพ็ชร
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำมี
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงวิจิตรา บุญมา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงสัณห์สินี พวงเกต
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงสิดาพร สารติ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ชัยสงคราม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงสุมิตรา แขมคำ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงหยกฤดี ครองเชือ

้

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กชายวรฤทธิ

์

นิลศรี
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงสุธารินี วาจาสัตย์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กชายทิวากร ลิลาจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กชายพงค์ศักดิ

์

เวียงจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กชายนิพัทธ์ รัตนวัน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กชายพิภพ ไชยรินทร์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กชายอิทธิพล นามวงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ รัตนะวัน
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงพรชิตา มะยม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงมุทิตา ชาลี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กชายสุเมธ วงศามาลย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กชายจักรินทร์ ยอดสง่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กชายณัฐวัตร ปูพระบุญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นิลบรรพต
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา โค้งนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงกนิษฐา พิมศร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อังกาบกิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงกัญญาภา ศรศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงปณฑารีย์ ผงนิล
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงพรนัชชา ศรีสุภัคสกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงดอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงศศิวิมล อินธิเดช
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองหม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงสุวิภา ศรีจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงหฤทัย พลขันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กชายกิตติชัย สำรวมสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กชายทิวัตน์ ตามบุญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กชายธรรมนูญ อรรคบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กชายพลพล พวงเกษ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กชายศิริมงคล เปงทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กชายอนุรักษ์ ทนงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กชายอนุวัฒ ด้วงนิล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ เจือทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ทับทิมทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กชายธวัชชัย บัวส่อง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงพชรมน บุญโต
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กชายศิวัช คำขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กชายธนันธร วรรณวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กชายสุรนาท พลพวก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กชายภูวดล พลโยธา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กชายวรเมธ อาจวิชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กชายอัครพล ผิวหอม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ พงศ์ชาติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กชายกันต์ วรรณศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กชายสมบูรณ์ อินทร์โต
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กชายกันตินันท์ ทินวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กชายณัฐดนัย ศิริพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กชายออมทรัพย์ มนัสสา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กชายนวพล คำภานันท์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กชายธนพล มรรคสันต์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงพีรัตน์ดา ครองชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงจิดาภา อารีพงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงจิราพร ทองคำวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กฤษณ์ดนัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงถิรดา คำศรีสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงนัทชา อุทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงปภัศรา สุภบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงอรนลิน อินสนอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงกุลนิดา สายจีน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงปานิศา แวววงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กชายภาณุภัทร สุจริตรักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กชายธนศร จำปาเรือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กชายคุณานนต์ มะลิรส
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กชายนพวิทย์ บุดดา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กชายเจษฎา มาหา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ถุงทรัพย์เพชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กชายปยังกูร ธานี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กชายนัทธพงศ์ วันทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กชายอภิสมย์ ทองสุรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กชายสันสกฤต พิมาทัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กชายภัทรพล กอไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กชายธนพล คุณา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงรัตนา วันทวี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงกัญจณัฐ นาคสังข์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงพรชนก ชาลีกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๙ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงปวีณ์สุดา จันประสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพชรนิม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงปาณิสรา สุระชาติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วกอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงปารณี อ่วมดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปญชาติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กชายจิตติโชค ธงชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กชายพุฒินันท์ บุตรดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กชายเอกนรินทร์ อ่อนมิง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กชายกฤษฎา ใจมัน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กชายพัชรพล บุญประวัติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กชายกษิด์เดชา ชาลี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กชายศิรสิทธิ

์

หมืนรัตน์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองหล่อ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กชายนวดล นันกระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กชายธนภัทร เปล่าจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงชลิกร บุตรมัน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงจิรภิญญา ลาพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงเพ็ญสิริ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มเชือ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงนลิน โกศล
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฝงนิล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงณัฐฌธิดา บูระภักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงต้นว่าน คะนองมาก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงเบญญาภา ขึนผล

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงธัญชนก เพ็ชร์ดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงศุภสุตา ทองทา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงฉัตรชนา พบลาภ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงสิริมา ส่องศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ สิงห์กรานต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กชายกฤษฎิ

์

ชืนสงวน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กชายซาโลมอน คันธประทีป
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กชายณันธนโชติ วันศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กชายนรบดี ตรีอินทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กชายภูริณัฐ เทพประมวล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กชายภูวเดช สุกัญญา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กชายศิริพงษ์ ใสกระจ่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กชายหฤหรรษ์ สหพรชัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วสาลี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ทองสัมฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กชายปรพัฒน์ สาระวัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กชายญาณวุฒิ ชัยวัชรเดชา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงชณิดา ปรึกษาดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงชนันรัตน์ สิทธิผกาผล
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ทองมนต์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงณิชา คำฤาเดช
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงณัฐณิชา จูแจ่ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เรืองไพศาล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงนิลยา เดชพงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๔ เด็กหญิงประภาพรรรณ
เสตรา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงปรัญญา ราพา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงฐิติพร เตารัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงพันธ์วิรา กุมพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ญา พรหมมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงภัคจิรา สังข์ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ถนอม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงสุจิรา วันเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงสิรินทรา พิมพ์ขันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กชายวรกานต์ ปุยวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กชายวรวิช ศรีคำภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กชายรัชนันท์ ชนะมาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กชายอภิชัย ยิงกำแหง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กชายเศวตฉัตร ขันทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กชายวชิรวิทย์ ปลังกลาง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กชายธรรมรงค์ เกษมสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กชายปฏิวัตร พินิจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงศศิรารัตน์ พรมเกษ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงผกามาศ พิมาทัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงอภิชญา ส่องศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ นามวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงจิรายุ ธรรมรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงนลินดา ผกามาตย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงวิรากานต์ ศศิวงศ์สกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงณัฐนิชา เนียมจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงจุรีรัตน์ แสงทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ โคสัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงอมีณา ทองสัมฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงณัชชา ลำภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงทิตา ปยะรุ่งบัณฑิต
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กชายกรวิชญ์ คงบำรุง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กชายปรมินทร์ โคตพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กชายปูรณิน หันแถลง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กชายปใหม่ ตันสุวรรณรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กชายวีรภัทร มวลสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กชายปยะสวัสดิ

์

แก้วอาสา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กชายธนภัทร กล้าวาจา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ ศรกิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงบุณยลดา จูมสิมมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สีมาทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงสุชานันท์ รักษาวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงวรางคณา บุตรมี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กชายปยวัฒน์ ละเลิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงนิษฐา พงษ์ชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กหญิงพรไพลิน วลัยศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กชายคงกระพัน คงกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กชายคณิศร ภูมิจงรักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กชายจิราธิวัฒน์ รัตนศรีสมภพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กชายเจษฎากร บุญน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กชายธนโชค คงยืน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กชายนวัติกร เติมใจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กชายสรวิชญ์ กาละสีรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กชายเดโช พูลมาตย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กชายรวินทร์ ประทีปทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กชายรชต
ตระกูลวิทยานันท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กชายณรงค์เดช ชิณจักร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กชายกัลยกร สุวิภาค
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ มีศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กชายสุธนัชญ์ คำภักดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงณัฐนิชา เลิศโชติทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ยังใจ

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงกุลทิวา บุตะเคียน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงอรุณทิพา วิวาสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ปุงโพธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กชายเศรษฐภูมิ ควรการ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กชายณัฐภูมิ ชัยมีแรง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กชายธนภูมิ ไชยวุฒิ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กชายนัทธพงศ์ ผันกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กชายฮิโระโคะอุ อันโด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กชายจิรายุทธ วรรณเดช
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กชายภูวสิษฎ์ ศิรินู
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กชายนันทวุฒิ พันธ์เพชร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กชายณัฐนนท์ ศรีนิล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ คำมล
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรมจารี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงโสภิตา รามัญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงกัญญาวีย์ ลิลัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงนิธินันท์ แก้วสง่า
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงนรวร ณัชสุพัฒน์ภาคิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงวิภาดา หล่าแสนเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงธวัลหทัย เมืองคง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงวรรณิสา ยอดสิงห์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงรัตติยา สุพาพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ รุ่งแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงสุพิชญา ทวามัน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงกุลนันท์ นุชประเสริฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงศศิกาญจน์ สมัครการ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงภิญญดา คันทา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงณัชชานิษฐ์ สุวรรณศิลป
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ดาวไสย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กชายวรัญู โพธิพันธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๓ / ๔๔๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงพิชญาพร โพธิพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงสิริกร จงรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงชนิสรา สุขชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

สิงห์ยาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงพิสมัย คำลุน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กชายปยวัช ศรีวงศ์ษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ สะโสดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงชิดชนก จันทรสนิท
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๓
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

พิมพ์พงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กชายแสงพงษ์ ครุธจับนาค

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กชายสะราวุฒิ มาคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กชายกัมปนาท จรดล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายพรชัย ขุขันธ์เขต

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กชายไชยวัฒน์ พละศักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงปนัดดา ผะดาวัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ลาดบาศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงจันทร์สุดา บุญรมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงณัฐวิภา อินทรานนท์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงสรัญญา ฝอยทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กชายพัทธดนัย สุวรรณไตรย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กชายฉัตรพิชัย แซ่เตีย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กชายรัชชานนท์ ไชยพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กชายธนาชล หล่อวินิจนันท์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กชายพีรภาส หงษ์วิเศษ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กชายรชต แซ่เตีย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กชายบฤงคพ สอนไชยยาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กชายภูเบศวร์ สุปติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กชายศิรศักดิ

์

ถุงจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงศุภิสรา จันทะไข่สร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงดลพร แก้วปม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงกชพรรณ สารกอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงคมธมน อินทปญญา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงลักษิกา จิรรัชตาภรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงประภาสินี นามโคตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงธนัญชญา ดุษฏีกุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๔ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ มุฑิตาสกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงเพียงขวัญ ธรรมบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงภูษณดา ทองไพบูลย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงณัชชาภัทร ธิเดช
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงจุฑามณี แสงส่อง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงสาริศา ใจเครือ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงธันยพร เภสัชชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงธนภร เพ็งธรรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กชายสิทธิพร โยธา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กชายชัชพงษ์ สีชาเนตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงชลิสา บุญส่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงเนตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กชายอัฑฒกร ไชยมาตย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สังขะวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กินรา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงชนานันท์ สลักคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กชายกอบกฤช จำปาทิพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงพรนภัส ประถมมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กชายกิตติคุณ กงศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงปยะนันท์ เกษกิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงฉัทชนัน ทองบ่อ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงเอมิกา วันทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กชายศุภวัทน์ เนตรรัตนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงยุวนาภา ก้อนคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กชายดุจตะวัน พลเสนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ กระทุ่มกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กชายภูริณัฐ ย่อมมี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กชายภาณุเดช มงคลแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ สมปาน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กชายชนะชัย สมพิมพ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กชายชยพัทธ์ ศรีคล้าย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ ดอกสะบา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กหญิงนภัสสร แก้วจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงโสภา ครองเมือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินเพ็ญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงพิณทิพย์ จูแจ่ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงจิดาพา อิมเต็ม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงภัทรดา ศรีตระกูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงบุษนันทา วงค์ธนู
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงชฎาธาร มณีวัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงทิพย์ธาดา สวาชาติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงสุนิสา บุญเสนอ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงพิชญาพร รัตนะพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ เหล่าโก้ก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ธาราไชย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กชายรัชพล วิทจิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงพิณฑุวรี พินธุโท
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กชายกฤษติณัช พานิชเจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา นิตอินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงจิรัชญา ไชยรังษี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กชายรชต ลือนาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงสุชัญญา สมศิริ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กชายฐิติพงษ์ สารบูรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงชลิตา ด้วงทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ชัยรักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงภักดิภิญญา

์

ปานประชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงอริชา วิลามาศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงอริสา วิลามาศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กชายสนธิ นะรุน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ตาบุดดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กชายกลภัทร คามินทร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงจิรัชญา แสนบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงยูมิ ฐานะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๔
เด็กหญิงปราณปรีญา ทองเกษม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงฐิติมา เกษี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงฐิติชญาน์ ผายบึงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กชายอนุชา เครือบุตรดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงธิญาดา วงมาเกษ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ วรรณทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กชายพสุธร หินดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กชายนัทธพงศ์ บุญบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กชายไชยศิริ ศิริสิมะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เสริฐศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กชายนทีทัศน์ สวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงอาริยา เหนียวพันธ์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงสุชัญญา ชาญชิต
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ พละศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ ธรรมดวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กชายธนากร พุ่มจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กชายเดชณรงค์ ปองกัน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงพิรดา ทราธร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงทอไหมทอง เก่งมนตรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กชายชัยณรงค์ จันทะโคตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงอาทิตยา แจ่มเชือ

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังวาลย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงสุนันพร พงษ์ลุน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กชายพีระภัทธ์ แม่นทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กชายศิรพงษ์ ทามาดาล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กชายวีรวิชญ์ หงษ์ศิลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงสิรภัทร แก้วสะอาด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงธัญกร วงศา
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กชายสรวิศ สุฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กชายธนโชติ ลาประวัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ เนตรสว่าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงกาญจนา ปตทาบาล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงณัชชนม์ ขุนจันทึก
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงเกวลิน สุปน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ศิลาคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงฐิติพาภรณ์ ทองทับ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงมานิตา มีกำปง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงสายธาร วรรณกชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กชายขัตติยะ บุญมาวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กชายกฤษณศักดิ

์

จุกแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงพิมพ์นภัส พัดทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กชายเกษมสันต์ บุญลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กชายปริญญา กุลวิลัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ หอมกลิน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กชายอนุพล นิลเกษ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กชายศิรสิทธ์ ชมภิรมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงฐิติกา ผิวจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรจันทร์วิทยา วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำศรี ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงอนัญพร พรมมาสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงธัญญา คำเดช
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กชายพงนุภา ผ่องราศรี
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงจิตรานุช ปกการะโน ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงกัญจนา เกตุกรรณ์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงสุธิดา แม่นทอง
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงปวริศา แก้วพวง ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงนลินี สูงสุข
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงนงเยาว์ ยอดทรัพย์ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงจิรวรรณ อุ่นอบ
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๒
เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ ผิวคำ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงสุทธิดา บุตรดี
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงนวชร คำศรี ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๕
เด็กหญิงกอบกาญจน์ อ่อนยอง

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงนิชาภา กะมูนรัด
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงปวีณา หนองเหล็ก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงวัลวิภา ศรีบุญเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีเมือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงกัลยา ยอดงาม
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงปวีณา จองลน
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงวิภาดา งามแสง
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงวรรณวิภา อักษร
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กชายวิวัฒน์ชัย พรหมศร
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงวัชรีวรรณ จันทร
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กชายมงคล ปญญาวัน
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ นาฟู
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ประสงค์เสียง
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงนำฝน โจมสติ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๘ / ๔๔๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงทิพวรรณ บุดสี
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กชายชวกร สุริพล
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กชายชัยพัฒนะ ศรีจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กชายหัสดร ในทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กชายภัทรชัย เก่งมนตรี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

นิตินาทวรพจน์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ พรหมชาติ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กชายพันธ์กวี พันธ์ขาว
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงกุลสินี พรมดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงพิชาพร จันทะสน
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กชายวินทกร บุดดีเสาร์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงพัชรมล แพงแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กชายอติเทพ บุญเพ็ง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุดดีภักตร์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ลาลุน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ขันพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๗

นายณัฐพร เรืองจรัส
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กชายปณณวิชย์ ศรชัย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กชายพัทธดนย์ ในทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กชายภานุวิชญ์ อินทรธรรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายวุฒิชัย เดชะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายสราวุฒิ นามพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กชายหัตกิจ ฝปากดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กชายอติวิชญ์ สุริพล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงฐิติญากร ดิลกลาภ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงธนัญญา แก้วพิลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงนันทชพร สมจิตต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงบุญชรัสมิ

์

อินทรธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงปนจำปา กรีสวาสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงภาวินี แก้วภักดี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงภูริชญา แถมวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงภูษณิศา ทวนเงิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงรัตติกาล สุทธปญญา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงวรรณวิสา แสงคำดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองเชือ

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กชายพิทักษ์ หน่อคำผุย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กชายอัษฎาภรณ์ พงษ์ขันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ สายจันทึก
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงชุลีกร เทพบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงทรายแก้ว นามรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ยมพวงแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงบุษบา ไชยโคตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงกุลริษา สอนไชญาติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินทมาศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กชายกฤษณะ โพธิ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงศศิวิมล จันทร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กชายปณณทัต ปองภัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กชายชัชวาล สามารถ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์แก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ ลำลอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงรักฤทัย เวชสาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงดาว
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงปญญาพร คุณธรรม
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงสิริวรรณ โททอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กชายกฤตภาส มังฉกรรจ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กชายประกฤษฎิ

์

คูซอด
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๘
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

วะบังลับ
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กชายจตุพร ศิลาโชติ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๐
เด็กชายชานนท์ณัฏฐ์ อุราเลิศ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงสุปราณี เสาะโชค
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงกชกร โททอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงนภัสสร สังข์ภักดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงปนัดดา แก้วบุดดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงอนุธิดา สุระเสน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิชัย

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กชายธนโชติ กิงบรรเทา

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กชายพงศ์ศิริ สังข์ภักดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กชายธีรโชติ วงค์กระโทก
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กชายภัคนิกรณ์ ธิปเทศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงพิยาดา เนตรแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงพรธิดา ซอยรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงวรนาถ แสงทับทิม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงพิชชานันท์ สังข์ภักดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงสิริวิมล แสนพล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๖
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์

แก้วภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กชายเกียรติวงค์ ภาษี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กชายไกยสิทธิ

์

คำนึก
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กชายวีระพงษ์ ศิลาโชติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กชายนันทพงศ์ เนตรแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข วัดจำนัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ศรีภักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กชายสุรดิษ ภูมิลักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กชายสุริญา บุญปญญา
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงณันธิดา โนทานัน
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กหญิงปนมณี ศรีบุรี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงอิงอร สืบสา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กชายพลพล เสงียมทรัพย์

่

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงสุนิษา อุริวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ รัตนะตะคุ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กชายสุริยา นินขาว
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กชายเจษฎา สิมาจารย์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กชายจิรายุ โพธิศรี

์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กชายกานต์ตะวัน พรมมาโฮม
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กชายวีระชัย กงล้อม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กชายวันใหม่ พงษ์รัตน์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กชายศุกลวัตร เสนคำสอน
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงสรัลพร สุครีพ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงชไมพร วิชาชัย
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงกิตติยากร เสนคำสอน
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงนำเพ็ชร ตีเงิน
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๒
เด็กหญิงประภาวรรณ์

กำเกลียง

้

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงอนันตญา ละเลิศ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงกัลญาดา คำสนอง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงสุทธิดา คำสันกอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงสุชาดา ยอดสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงวิร์สุดา ไชยทุม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กชายภัทรพล สุขหล้า
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กชายอนุศิษฏ์ จูมครอง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ มาสงค์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงกวิตา นามวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงสุภาพร สิมพร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงนิภาพร เขียวอ่อน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงวิจิตรา ศิริบุญ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงณัชชา ทาระวัน
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กหญิงศิริพร บุญจิด

๊

๒๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงพัชรี วิเศษรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ส่องสีโรจน์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กชายวันชนะ คุณแสง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กชายรัฐภูมิ จันดากรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กชายนนธวัฒน์ วาจามัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยพรม
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กชายวิรภัทร มาลาสาย
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายพงศธร แก้วก้อย
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กชายธนกฤติ อินทโส
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงภัทราพร ด้วงน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงศศินา ดวงจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงจารุวรรณ บุตรจำรวน
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงสุภาวิดา ละมูล
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงปกิตตา เปรียวหวาน

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงอนงค์ แสงสิงห์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงธัญชนก แดงโพธิวงศ์

์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กหญิงสุชาดา ศรีภา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงนัทชา ชัยไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงวาสนา ละมูล
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงธมนวรรณ ละมูล
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ณิชา ไสเมืองยวง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กชายต้องรุ่ง พรมอ่อน
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กชายรังสิมันตุ์ ยศศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๒ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กชายกุลเดช มิตรจังหรีด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดวงศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กชายธนรชตะ บุญชำนิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายนราธรณ์ แก้วกล้า
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กชายวิธิสรรค์ ละมูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงอารยา บุญทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงนันทิดา ศุภกิจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงโยษิตา ดาวพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงศุภิสรา จำปา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงกนกพร บุญเลียง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงณัฐพร หนองแคน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กชายจิระโชติ ทนงค์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ กุลมณี
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ อุบลเผือน

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กชายณัฐพล วีระษร
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กชายธีรวัฒน์ พิมพ์กาล
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กชายนันทนัช แก้วคุ้ม
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กชายพรเทพ โสภากุ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนิล
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีสุธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงมีนา เอือสาบาลย์

้

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงวิภาดา ไตรศรี
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงนภัศสร ละมูล
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ธานี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กชายปฏิภาณ ปดถา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ทองไสล
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กชายธัชพล บัวศรียอด
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กชายณัฐภูมิ พิมพ์น้อย
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กชายมานะดี โทสวนจิต
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงปวริศา พรมโฮม
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงสุพิชชา บุระขันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กชายนาวิน หงษ์ลอย
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงณัฐฐาพร บุญสิงห์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงบุญญารัตน์ จรัญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กชายธีระวัฒน์ อาจเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์นิล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงสุพรรณี แสงเนตร
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงศศินา สิทธิจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กชายอรรถพันธ์ รักสุจริต
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงปนสุดา พาลรอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กชายโพธิชัย สีพาหงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงพรพิมล รุ่งเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กชายกิตติภณ บุระภา
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายชัยภูมิพัฒ สารติ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เจริญทัศน์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กชายณัฐชนน สีสอน
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กชายธนากฤต ชาติพิมาย
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กชายนิพนธ์ บ่อสร้อย
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กชายเรืองเดช แพงแพ็ชร
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กชายสิทธา ละมูล
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กชายสมหมาย ภูมิลักษณ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กชายอชิต พรรณลา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กชายอดิเทพ คนเพียร
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กชายอดิศร บุตรดาษ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงกุลนันท์ บุญจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงจารจุรี แก้วจันเพ็ง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ละมูล
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงชาลิสา ศรศรี
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ สาสังข์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา พร้อมพรม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยเรียบ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงอภิชญา บุญจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กชายสมัคร ต้นสวรรค์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ มาลา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงปวีณ์กร มีผล
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กชายกิตติพิชญ์ หาผล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กชายทศพล บุญจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ จงจำ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กชายสุถนัย จันไทย
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กชายสิทธิพล สุโกฐิ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๔ / ๔๔๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ สุขเกิด
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงภัทราพร มานุช
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงวิภวานี ตามแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กชายอานนท์ พิมาร
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา เหลียมแก้ว

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกษรสร้อย
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กชายคมสัน แก่นสาร
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กชายชนะภัย ไกรศรี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กชายธนากร สินสุพรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

กันชัย
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กชายพิทักษ์ แก้วกลม
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงประภัสสร ก้านสี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กชายภูมิระพี จันทะลี
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงตาธิดา แก้วกลม
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงธิดาวรรณ จันทะลี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงสุธิดา ขิมสุข
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงนรากรณ์ กระแสงสี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงนิภาวัลย์ ธรรมพิทักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงสุธาวัลย์ แก่นสีดา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงสกุณี สายัญ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงสิริวิมล เกษรสร้อย
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงวรรณภา บุญบุตร
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงศิริพรรณ อินชืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ เมาลิชาติ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กชายเขตโสภณ นวลกลิน

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กชายปยะศักดิ

์

พรมมี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ กำจร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๗
เด็กชายแก้วอิทธิฤทธิ

์

สมแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กชายพีระพงษ์ จันทร์ศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กชายปรวัฒน์ ทองอ่อน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงสร้อยเพ็ชร แถวเว่อ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กชายฐานันดร์ โอชา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กชายธนพล กองกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงปนัดดา บุญเพชร
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงอรกัญญา พรมเคน
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงอรวรรณ กันภักดี
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ วงค์วรรณา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ไกรจักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงจันทร์ธิดา เกยทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กชายสิงห์ราช พละศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงกุลกัลยา ทองสินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ยอดสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงสิริมา สังสิงหา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงกัลยาณี คงศรี
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงสุนิสา สนทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กชายวีรภัทร สนทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงเกศินี โลมาศ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ บุญเพ็ชร
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงภทรพรรณ นัยกัน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กชายฤทธิเทวา

์

คามินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงไปรยา จูมเกตุ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กชายกฤตกร เกยมาศ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กชายลัทธพล กาวัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กชายองอาจ ฝาใต้
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กชายชัยมงคล เต็มจิตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ วรรณเวช
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงอริศรา แจ่มสงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กหญิงปยดา จำปา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กหญิงเนตรนภา เถาว์คำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงศิริกัญญา วรรณทวี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กชายต้นกล้า ศรีสุราช
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โสพะบุตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ บุญชู
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงปยะนุช อุดม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กชายเนติธร รอดคำทุย
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กชายลัคนทิน ช่างเจรจา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กชายสิรดนัย รัตนสิน
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กชายปริพนธ์ อินทพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ ชำนาญค้า
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กชายฐิติกร คูณสว่าง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงสรินดาพร ช่างเจรจา
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงนารีทิพย์ ศิริเกษ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สีกะชา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงปยนุช พันธ์พูน
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงปานชีวา ไชยเกิด
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กชายอภิวัฒน์ จันหอม
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กชายณัฐภูมิ บุญเยียม

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กชายชนาเทพ ขำศรีบุศ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กชายชัชนันท์ ประจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กชายจรัสรวี พันธุ์น้อย
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงพรรณปพร วังคะฮาด
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงจิรภิญญา งามสุข
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงธนัญชนก จันทราภรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ คุณสาร
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงกีรติกา ทรัพย์ทิม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กชายเดชณรงค์ ทองเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สายแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กชายธีรวีร์ ดอกพอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กชายศุภวิชญ์ อ้วนหินกอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงจิดาภรณ์ นิลวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงกวินทรา ประชุมชืน

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กชายวชิรวิทย์ พิชัย
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กชายธนากร ธุระพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กชายกษิดิศ ทางาม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กชายจิตรกร โพธิพันธ์

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กชายวรรณศิลป การะเมฆ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงกีรติกา แก้วอุดม
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ผิวงาม
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงอรไพลิน สายทอง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงณัฐนรี ศรีสุรักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงรัตน์นรี มะโนชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กชายภูริวัฒน์ รัตนา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กชายจตุวิทย์ ตรีแสน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กชายพรลภัส ใหญ่ลำ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงรพีพรรณ หนึงคำมี

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กชายณรงค์เดช เบ้าทอง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กชายสุริยะ ทองลือ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงสุจิตรา สังสงหา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กชายอภิวิชญ์ อินทร์ทอง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กชายจิรพงศ์ แก้ววังปลา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กชายธนธรณ์ กุลบุตร
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กชายพลกฤต พลฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กชายธนกร เรืองธีรชัย
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายนรพนธ์ สระแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายภากร ใจเอือ

้

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงสิริจรรยา คำแสงดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ กิงแก้ว

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงสิริธิดา ชัยศรี
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงอฐิติชญา สายโอ่
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กชายเปรมมินทร์ เบ้าคำ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงพิญธุสรณ์ คัญไทร
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ทองโพธิศรี

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กชายนฤเบส เข็มขัด
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายพชรวรรษ จําเริญนุสิทธิ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงปวีณา บุตรสุวรรณ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงปนแก้ว พุทธวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงพรรัชดา สมพงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ บ้านซอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงเอวิตา ทองอินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงขวัญณพิศ เชือชืน

้ ่

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ริตตา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงวิลาสินี ทับทิมศรี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงพรรพษา ไชยโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงวรัญญา รัตพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา จันดากรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงวริษฐา สุชาติ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงญาณัจฉรา ขันตรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงลาภิสรา เนติเจริญโชค
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงณภัทร สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กชายธนกฤษ พละพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๘ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กชายสิทธิโชค บุญฉลวย
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขันติวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงมุทิตา สุพล
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงอภิชญา สะอาด
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กชายชญานนท์ เจือทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สมิงรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กชายสิริภัทร ศรีพารา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงณัฐวรา เสาเวียง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ภิกา นวลคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กชายกฤฎิ

์

สารคาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สีไม่นาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กชายปฎิพัทธิ

์

คงสิม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๒
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา จิวิริยะวัฒน์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กชายภาณุพล นามบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงทักษพร ประชุมรักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เลียงบุรี

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเสนอ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงนิศาชล ศักดิวณิช

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงปยะธิดา จันทรสนิท
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กชายธีปกร ศรีโสดาพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงรักษิณา เมืองจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงบุณยาพร รันดอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงอารยา ดำรงค์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กชายดนัสวิน วงศ์คำ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กชายอะชิตะ ศรีนวล
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายปวรุตม์ คำแสนหมืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กชายพัชรพล จันหอม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กชายยศวริศ เนตรใส
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงภัทรธิดา เพ็ชรงา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ จันทราภรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กชายวชิรเมธี บุญประเคน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงสิริวิธิรา หอมคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงน่านฟา มานะดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงรัตนพร บุญศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ พันธ์วิจิตร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กชายธนาวัฒน์ ประชัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงจิราพัชร แว่นรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กชายวิชชากร ชัยปญญา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กชายศิวนาถ คำชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กชายสมภพ ชินฮาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กชายอนุชิต ยางเดียว

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงการะเกด แต้ศิริเวชช์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงอรจิรา มุขสมบัติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงศตพร สุรวิทย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กชายเจษฎากร เกษกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงปวีณนุช ศรีบุรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงวิภาวี บุญกิจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กชายณัฐพล ระฆังทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงภัทร์ธนัญ จุฑากฤษฎา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กชายศักดินรินทร์

์

พลาโส
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กชายปยะนัฐ อินธิมาศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กชายธีร์ธวัธ สาลีซ์พงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงอนิสา นันทะบรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงอมราพร พรมสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา อังคะณา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กชายศิริพงษ์ บัวหอม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงบุษราคัม ศิลาไชย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๗

นางจินตนา น้อยจีน ๑/๗/๒๕๒๐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๘

นางสาวพลอยไพริน ลูกรัตน์
๒๓/๑/๒๕๒๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๙

นางลำดวน ครุธทัสสะ ๘/๕/๒๕๒๓ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กชายคันนารายณ์ สมบัติมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงอรวรรณ ใบบาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงชญาดา ชูสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ เชอเทอร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กชายณัฐพงศ์ สิงทอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กชายธนากร บุญประดิษฐ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กชายพลศรี บัวกอ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ผ่องจิตต์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กชายภิคเนศ บัวกอ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กชายวรพจน์ ศรีเนตร
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๐ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กชายอติวิชญ์ เชือสร

้

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กชายอนุสรณ์ โพธิขาว

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงณัฐญาดา รองทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงณิชาภัทร พามา
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์พูล
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงนันทิดา นิลขาว
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงพิจิตรา บัวงาม
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงวรรณวิสา จูมดอก
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โจมสติ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงอัจฉริยา ชาลี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กชายพิพัฒน์ ประชุมชัย
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กชายสุตนันท์ หงษ์คำ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กชายสุริชัย มะโนฟุน
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงเขมจิรา สุวรรณสิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ธนาคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงวรพิชชา มันวงศ์

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงวิภาสิริ มันวงศ์

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงเปรมวดี สลับศรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงอรอุมา ปาวร้อง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงธารทิพย์ พวงกลับ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บัวหอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กชายอานุภาพ บุญประดิษฐ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กชายรพีภัทร พางาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กชายกฤษตเมธ เมาลิชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กชายสุดเขตต์ กลอนศรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

นวนคำ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กชายรชต องอาจ
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กชายศิริวุฒิ สุวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เตรียมชัย
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กชายอานนท์ เถาว์บุญ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กชายธนพล กระเสียน
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ เชือชัย

้

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๒
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ คำผุย

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงวันวิสา เต่าลอย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๔
เด็กหญิงกิตติญากรณ์ อ่อนนาน

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๑ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงมลฤดี เกษรสร้อย
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ คำศรี
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงวรมน บุตรน้อย
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงวรรณวิสา ศิลาคำ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงวลัยพร นามบุญเรือง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ขันโท
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กชายเมธา จุลเหลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กชายธนกร กำเกิด
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ นวลแย้ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงศิริวิภา กุลมาศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงอรดี สิมมา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายฐิติพงศ์ โสลุน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายธนพนธ์ ยงย้อย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายจรัสกร ญานศิริ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กชายกฤษฎา มะลาวัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ คำพุย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงกวิดา พิมพ์สมาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กชายวัลธนา ปรารมย์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กชายอานนท์ มุลลี
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงธารารัตน์ ดาศรี
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงปทมาภรณ์ แพงมา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงพักตร์วิภา นิวาท
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงมนตรี อินทมาศ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงวรนุช วงษ์ใน
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา วรรณวัลย์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กชายทักษ์เทวา วิโรจน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กชายสุพรรณ พันใย
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดบ้านนำเย็น  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงจิรัชญา จันทร์โพธิงาม

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
วัดบ้านนำเย็น  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงภัณฑิยา วงค์กระโซ่
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดบ้านนำเย็น  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงณัฐฐาพร เมาลิชาติ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงเสาวลักษ์ ชอบกล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กชายพรเทพ หงษ์สุวรรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

นารีจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์จอม
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กชายเมธาวิน อินทร์ขุนทศ
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กชายวิทยา หรรษา
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กชายอนุชา เทียมจิตร
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงบุณยาพร ไกรยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงวรกานต์ สมวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงสุชาดา ทรงกลด
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงอินทุอร มานะเสน
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กชายวรชัย กิงก้าน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กชายชยธร แก้วคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ ธะราธรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กชายรติพงค์ ทีบุญมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงปยะวัลย์ โพธิ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กชายนัทชา พราไพล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงเอือการย์

้

สุขชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กชายนาที โจมสติ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กชายนครินทร์ กลินพยอม

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงสิริวรรณ คำแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงพัชรดา เหลืองศรีนาค
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กชายเสกศรัณย์ ทองจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กชายสามารถ เหลียมลุน

่

๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กชายพนสณฑ์ พงษ์เกษ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กชายธีระวัฒน์ พรมด้วง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ บุญมานะ
๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กชายรพีภัทร มีบริบูรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กชายวรกิตติ

์

ปราบมาตรย์
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กชายกฤษฎา สังขมาลัย
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงนุชรัช แววโคกสูง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงกวิตา บุญเชิญ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กชายอภิยุทธ พยัคฆา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงวรัทยา หอมจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กชายนัทธพงค์ กิติโรจนพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงลลิดา สิงห์โจม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กชายนพนัฐ จันทรง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กชายสุรนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กชายอนุสรณ์ บุญปญญา
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กชายเจษฎาพร กัสนุกา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสง่า
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงศิรภัสสร เซ็งประโคน
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ศรีแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงเกวราภรณ์ อุดมพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กชายณัฐพล แท้ลำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กชายกิตติวัฒน์ สีสา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กชายศิริราช อยู่กลาง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กชายกรวิชญ์ คงนิล
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงศิริวรรณ แก่นมา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงอังศิณี สีชมภู
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงวิราวรรณ จันทร์สมาน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงศรัณรัตน์ บัวหลาย
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กชายศรายุธ บุตดาวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงอรปรียา สาระพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กชายพงศธร ภูติยา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงกุลธิดา บุญคำ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กชายธัญยธรณ์ ถือมาลา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงกมลชนก ศรีวิรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงปณดารีย์ อุทธาสังข์
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงวรรณิพา สารสุก
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กชายพิชิตพงษ์ กุลบุญญา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงปณิดา ลีลา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงมลฤดี ศรีคราม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์สมาน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กชายเจษฏาภร lสุทธิศิล
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๐
เด็กชายณัฐณรงศักดิ

์

บัวพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กชายกวินทรา ศรีภา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงสิรินทรา บุรกรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงสิรภัทร กันเทพา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กชายธนโชติ บุญให้
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กชายทวีชากร บุสภาค
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กชายอภิเดช บุรกรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงนภัสสร สันชัย
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วคำปอด
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงนิภาวรรณ สาวิรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประมูลเงิน
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงชญาณี บุรกรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๒

นางสาวสุรัติยา ปานจันดี
๒๘/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กชายเจฎศักดิฎา

์

คำบาง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กชายทีร์ธวัช แรมลี
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กชายสัมฤทธิ

์

พิมพ์เทพ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กชายสาธวี ศรีสวย
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เสนคราม
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กชายอมรเทพ ประสงค์เสียง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงชนิดาภา สายสี
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงณัฐวิภา อนุสินธ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงนันทภัค เกษก้าน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงปนมณี แก้วบับภา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีอักษร
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงปุณพร บุญเชิญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงชมพูนุช ศรีจันทร์สอน
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงมัทณียา สิมมาทอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงปาณิดา รุณพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กชายปฎิภาณ พรมสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กชายปยวัฒน์ นามกาสา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ฉายารัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงชลธิชา มาสี
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กหญิงธนิษฐา อุดมพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงนวพร สว่างงาม
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กชายภานุลักษ์ สุภาวรรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กชายอดิเทพ อ่างสุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กชายณัฐพล พันวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กชายปยะกร ผิวงาม
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กหญิงกานต์ติมา บุญเสริม
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงพรรณนิภา สารณา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงเขมจิรา สอนสา
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กชายอภินันท์ ตีเงิน
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กชายไกยสิทธิ

์

โตพวง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กหญิงพรชิตา โยธร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิงห์ขร
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงทิพย์วรา เรืองสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงจนัญญา ช่องโก้
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์พงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กชายวรเดช หาสอดส่อง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กชายวิทวัฒน์ พายุพัด
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กชายศิริชัย เพชรดี
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงเขมจิรา เพ็งกระจ่าง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงจีรวรรณ กาญจนา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงธนพรรณ จันเพ็ง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงรักษิตา ศิริพรกวีชัย
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงสิรภัทร กระแสเทพ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงอมรินทรา อินทะพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ยมโคตร
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงวรรณิกา เทพยุพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ หมืนทัศน์

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงบุณยาพร ประเสริฐสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กชายพงศกร โสโพกลม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงรุริญา วาไชยะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงนุชจรีย์ บุษบรรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงปรียานุช ดอกสะบา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงปารนีย์ ศรีมันตะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กชายภูมินทร์ ศรีสุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กชายปณณวัฒน์ กลางคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงกันต์กมล มุ่งแต่งาน
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร กล่อนศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กชายรัชวัตร บุทธนา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงทิพกร ชนะกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กชายจักรภูมิ พันธ์วิลัย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กชายสุริยา ลิลัน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กชายอนุชิต จันทร์อบ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ ภารวิจิต
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กชายไชยมงคล มวลพรม
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กชายพรภิรมย์ บุญชิด
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กชายชัยมงคล สะเงินสิงห์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กชายธนา หอมโลก
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กชายธิติวัฒน์ ดอนภาศรี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กชายอภิเทพ จามะรีย์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ เครือพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ ดีโท่น
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สาธรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงชุติมา ยอดอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงวรรนิษา วันพุธ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงฐิติกา ศรีวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงวรรณิดา จามะรีย์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงปยธิดา จามะรีย์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กชายธวีวัฒน์ มวลพรหม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กชายอนุภัทร ทนไทย
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายเดชทายล์ สาธรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กชายณัฐพนธ์ นวลงาม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กชายธนกร แสนทวีสุข
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์ สุจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กชายสมชาย แก้วมูล
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงอรพิน คุณลา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงธนัท ลิพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงอรวรา คงทรัพย์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงสาวิตรี มวลมี
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย รัตนเสร็จ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ มังคลสูตร
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงภิลาชลักษ์ กลินพยอม

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ กุลพิมาย
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สินศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กชายสุทิวัส เสนาะ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กชายพิทยุตม์ บุญจำ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กชายธนกฤต ดาวไสย์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงจิรัชญา อารีย์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงสุพิชญา ร่มงาม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงปยะมาศ เกษมณี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงสร้อยสุดา หงษ์เวียงจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงสุชาวลี ขานชัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงจิรัฐติกาล บุญยกิจ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงศิริวรรณ มะพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เกษจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงอรณิชา เกษมณี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา ลิรันต์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงศศินา จามะรีย์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กชายเฉลิมชัย พิมพ์สาร
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กชายอัษฎาวุธ สุจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงปุณยวีย์ สุชาติ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงชมพูนุช จอมใส
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงศิริกร ศิริชนะ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงธัญชนก ประจวบสุข
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงอริสา มูลา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กชายอวิรุทธิ

์

ไชยพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงอินทิรา สมรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กชายกันต์นภัทร แขนทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงนาซูฮา ดาราเซะ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กชายศุถกฤต สาธรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กชายทินภัทร สาลี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กชายธนากร เกษจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ อินทร์สุวรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กชายรัฐภูมิ ทรงกลด
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กชายเอโนท เทียนภูงา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กชายพัทธดนย์ ขึนผล

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กชายตะวัน วรรณศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงสุวิสา ใยเม้า
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงศุภัชธิตา พิมอุทา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงพรวดี คงดนตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงสนิสา พรหมอินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงธัญชนก นาคประไพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงจรรยารัตน์ พิทักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจหาญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ กองแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงจันจิรา บุญเลียง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงสุชาดา สาธรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๘ / ๔๔๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ เขียวสอาด
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญอุ้ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงสุพัดชา หลอมทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กชายธนัตถ์ พิมพ์สาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงกวิตา อิมอ้วน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงวันวิสา นางวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงนุชชุดา แก้วมูล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงอภิสรา คนฉลาด
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงวณัฐชนันท์ คุพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กชายอนุชา บุญจำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กชายสรยุทธ ม่วงศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กชายปยะวัฒน์ แก้วมูล
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กชายพงศ์พล บุญชิด
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายพศิน จิตรพินิจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กชายตุลา สุจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายเอกมล ทุมทัดทราย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงฐิติภา มวลพรหม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงฐิติมน มวลพรหม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงมัณฑนา เครือหอม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ สัตธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงวันวิสา ชนะภัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา วันทา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงปาลิตา ดาวไสย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงอรวิมล คืนผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงณัฎฐนิช นางวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงพิมพิกา พิมอุทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงกมลชนก สาเกษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงชลิตา สุชาติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กชายรพีภัทร ใจรัก
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กชายประกาศิต ปากคีบทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงบุษราคัม โพธิคำ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงปาริตา คืนผล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กชายศิวัช ตังทอง

้

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงจารุณี สาธรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กชายรุ่งรวี สิทธิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๙ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงอัญญาณี สมพงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ประสมพลอย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงอรจิรา สีดาทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กชายพัสกร ลิพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงธนัญชนก ศรีทวน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กชายสุกนต์ธี เสนใส
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พิมาทัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงยุพวรรณ รุ่งเรืองศักดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงสิรินุช ยวงผึ่ง

้

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กชายวัชรพงษ์ พะวา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เกตุย้อย
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กชายกรวิชญ์ สุจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กชายวัฒนา สาธรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กชายพิชัย สว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงกมลนิตย์ ตาระพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงชลธิชา สมอรัตน์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงไอริสา โพธิตะคุ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงสุภัชชา ภู่สายทอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงศศิรดา บุตรวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงอนัญญา ชุ่มชืน

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงวิณัฐตา ดาวใส
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กชายสถาพร คำภาปด
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงธีรดา พงษ์เกิดลาภ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กชายราชพฤกษ์ นวลหอม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยง วัดระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ กุลเกษ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กชายธนกร วสุกรรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กชายสิราภพ ขาวละออ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กชายนภัทร แก้วอินทร์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กชายภูมิภัทร์ กาลพัฒน์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กชายชัยพิพัฒน์ แก่แสง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงปทมา ทวีกุล
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงเขมนิจ บุญแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีหงษา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงวชิรญาญ์ กลับสว่าง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงอินทุกร วิรักษา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๐ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงปฐยาวัติ ทรงกลด
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงกฤติมา บุญโสม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงธัญชิตา มวลพรม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กชายปาณัสม์ แก้วพวง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กชายณัฐชนน อินทะชาติ
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา ทารมย์
๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไชยพันโท
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กชายกิตติคุณ พิมาทัย
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงปณิตา สมเทพ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กชายนิติธร พวงคต
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ เนตรใส
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ศิริชนะ
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กชายธนวินท์ กงศรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงรัชนิดา นวลงาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงสรวิสา ลาวทอง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๕
เด็กหญิงศรัญญาพรรณ

สุชาติ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กชายศิลาดล เนตรพยัคฆ์สกุล
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงปลายรุ้ง คำใบ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ กายะชาติ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงพิชชาภา โคกผา
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กชายเจษฎากร กันภักดี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กชายทักดนัย บุญเลียง

้

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงสุณิตา ชาภิรมย์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงมัณฑณา ศรไชยญาติ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงเกวลิน อนุไวยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงธัญญลักษ์ คานทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จันเกตุ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงวริสา ชมภู
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กชายศาสตราวุธ เจริญพันุธ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงสุชานาถ เกษจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงอธิชนัน มรรคพิมพ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ ดิษเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กชายนวพล เครือบุตร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กชายสามพระยา ลาพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๓

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กชายวันชัย คำศรี
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กชายอดิเดช เกษจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงกฤษดิญา เพียงพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ กัลยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กชายวีรภัทร ยอดพูน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ อุทัยศรี
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กชายอธิวัฒน์ รุ่งสว่าง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงรจนา อินทร์ศิลา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ วันศรี
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กชายณัฐวัศ ใจมิตร
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงวรัชยา ครองเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์ตัง

้

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงหัทยา รสชาติ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงลักษิกา เพ็ชรเอียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงเกศราภรณ์ หัสโต

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กชายชนาภัทร บัวงาม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงศุภิสรา เพ็งธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญเพิม

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กชายเอกพงษ์ คงประพันธ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กชายเอกราช มาตา
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงศิริวิภา วงษ์พิมพ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กชายธนบดี เลือนฤทธิ

่ ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กชายยุทธภูมิ ปนเกษ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ปูสุวรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กชายณธกร วิชัยกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงอภิญญา โตสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงพัณณิดา เหล่าโก้ก
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กชายชุมพล เกษมณีย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงศิริโสภา มานะที
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงเพ็ญพร จันคณา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงกนกกานต์ ภิปราย
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงสุมิตตา ลิมประเสริฐ

้

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กชายเมธาวิน เพ็ชรรินทร์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กชายธนภัทร ไชนรา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีมาศ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงเมธาพร บูชาธรรม
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กชายธีรยุทธ หาญธนะ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงอริษา ตะเคียนเกลียง

้

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กชายศิริโรจน์ พาภิรมย์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กชายชญามร พราวศรี
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงเกศรา ประจญ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กชายจักรดุลย์ พูลผล
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงพิจิตรา บุญมาก
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กชายจักรินทร์ หิรัญชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงปนมณี บุญเมือง
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงบุญยานุช ศรีดาชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กชายบุญยวีย์ อุดร
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กชายธีระเทพ พันธุชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กชายสุเมธ วงค์ภิรมย์
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงพรนภา รุ่งแสง
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงกาญจนา กันตรี
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ปลอดกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กชายจักรินทร์ บุญตาเพศ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายจันทวงศ์ คำศรี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายจีรพล ทองมนต์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ ใจดี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กชายอภิชัย พูนม่วง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ ชินโนสอน
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กชายอภิวัฒน์ พูนม่วง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงณิชฎาภรณ์ บุญสิง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงนันทิดา สุขกาย
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงอัจฉรา บัวโรย
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงวรัญญา คำผงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทับจีน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กชายจิรพัฒน์ ภาเภา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายพงศกร ศรียันต์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กชายพีระพัฒน์ พุ่มจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กชายอชิตะ อินจ้อย
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงจรรยพร โสสาร
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายศิริยากร สุมนทา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงกชกร ดีพรม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงนันนภัส ขามผาลา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กชายปฐมพงษ์ สาธร
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กชายสายธาร โอฬาร
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กชายธีรวัฒน์ หงษ์อนันท์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ คงทนชาติ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๐
เด็กหญิงขวัญกานต์ดา

ขุนพรม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กชายปยะวัฒน์ พรมเพ็ง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กชายธนกร บูรณะ
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงศิระประภา สร้อยระย้าแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กชายคเณศ แก้วปด
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ยุพการณ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงปนัดดา บุญจูง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงสุธาสินี เทียมพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงสิราวรรณ ดัดถุยาวัตร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงศศิธาร ใจสว่าง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงอทิติญา ทองหิน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กชายศิวกร รัตนพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กชายสุทธิโชติ นันทะสิงห์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กชายนนทวัฒน์ แสนเสนาะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กชายนิธิวัฒ สุระเกษ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงญาณภา เจริญรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงนำผึง

้

อสิพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กชายเมธี ไชยโคตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงศศิธร เจริญรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงศิรินภา มังษา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงพัชรภรณ์ สอนบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงมิตรธิดา สุดสอาด
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กชายเฉลิมเกียรติ เกสิ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงวิชญาดา บุญร่วม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงทิพาวดี เปนผล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กชายปณณวัฒน์ โทชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กชายอนุกูล จันทสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กชายสรวิชญ์ สมหมาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงณิญาดา คำภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

บุญร่วม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงประกายจิต แก่นเมือง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ จะเด็จ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กชายภานุพงษ์ บัวสา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กชายวีรวัฒน์ พุ่มพวง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กชายพิพัฒน์ อินปนบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กชายวุฒิพงศ์ เติมใจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงชลธิชา นิพันธ์รัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สอนทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงศิริวิภา ศรีสิงห์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สลับศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กชายสิทธิภาคย์ เอียดนุ้ย
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๑
เด็กหญิงถนอมทรัพย์ วงษ์ขันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงชลชินี ซาเซียงหุ่ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงอรทัย ทองลาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กชายกิตตินันท์ ยาวะโนภาส
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กชายนิธิพัฒน์ สุระเกษ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กหญิงจิรภา ประครอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงพรทิพย์ อายุวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงกัญญานัฐ พูลผล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงสุชาดา พรเพชร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงพรนภา ธงชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ คำผง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงเขมฤทัย ยอดเกษ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กชายวีรวุฒิ เหลือมลำ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงปานตา สุดสาคร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงกัลยา จันทร์ทิพย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงสุภัสสร แก้วตา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงแสงหล้า บุญหอม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงชนิกานต์ อบอุ่น
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงนุติพร นวลแสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กชายพนาวรรณ จันทร์ภักดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กชายศุภกร นวลแสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กชายเกียรติภูมิ ตะเคียนเกลียง

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กชายพิศณุพงษ์ ดอกบัว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กชายสุรพัศ จันทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กชายธวัตร์ชัย พันธ์แก่น
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงดาราวรรณ การศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กชายอดิชาติ ไกรงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงพิชามนธุ์ ซาผู
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงเมศิญา มุทุวงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กชายสิรภัทร บุดดีวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กชายกฤษนาวิน ใจสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กชายสันติสุข พันธ์ทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

พิมพ์ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ แต้มขุขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กชายธีรวัฒน์ รังษี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงศิรภัสสร โพธิสาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงศิดา บัตรประโคน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กชายภีรพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงอติชา สุมังคะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงสุชาดา เกวียนนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กชายอวิรุทธิ

์

บุญบำรุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิลารักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กชายวรนาถ ศรียันต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงศิริธร สังวรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงกนิษฐา สวิงรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงสิริวิมล รูปคุ้ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กชายอริย์ธัช เวธน์วัทธิกร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กชายภูริเดช บัวดก
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กชายสหรัฐ ทองภาพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงศศิกาญจน์ แพงแสน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงชนาภา ศรีภูงา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงมัญชุสา พงษ์คละ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงรุ่งนภาพร ผิวนวล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กชายธนพร ดวงใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กชายปรัชญาไพร อินตา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงภาวินี ไร่ผล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงพฤกษา ตากกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กชายธีรภัทร สร้อยระย้าแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กชายนิติวัฒน์ หย่อนดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงแพรพิไล พลทา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กชายอดิเทพ พระชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กชายสุริยะ สินคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงวรรณภา แสนเสนาะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กชายวิรัฐ ไชยะสิทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กชายศักดิดา

์

พรมโคตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงอริสา ไชยรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงภววิณี วิมาลาศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงสโรชา บรรดาศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงชุติมา สุวรรณนุช
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงนฤภร จันทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงไอริณ โคษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กชายจิรายุ ลาทอนทาป
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กชายธวัชชัย เดือนแรรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กชายศรายุทธ สุขประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงวรลักษณ์ พลคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กชายธนบูรณ์ สมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงรัตนากร ปุยะติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงจิระภัทร อุดร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงฉัตรฐิตา ตราชืนต้อง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงบุณยานุช พูนสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ กลำเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา เทียมพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ กาญจนะชาติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงเกษนภา พุ่มใบศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กชายรัชวิศน์ แก้วสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กชายคมกริช พลภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ดังถวิล
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ สิทธิศร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงนารีญา พิกุลศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงเกศรา สุขประเสริฐ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงวิภาพร กลางมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กชายชลเมธ ทัดศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กชายปยพงศ์ สุขหมัน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กชายธนพล มนทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กชายธนวัน คำสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๖
เด็กหญิงเกตจิราภรณ์

ศรีโกศล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กชายอนันตชัย นันทะสิงห์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กชายสาคร อ่อนคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กชายพงศกร สุภาพงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กหญิงพรรณิภา บัวเสือ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เสมอดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงชุติพร จันทร์หอม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงนนทิชา จันทร์สุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงศิริษา ไชยศรีษะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กชายวุฒิชัย กอกรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กชายอภิเชษฐ สะเกสนัส
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พันธุ์จันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กชายนิธิพงษ์ สุระเกษ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงนันธิณี สีสัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงมณีวรรณ สายเมือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๑
เด็กหญิงประกายมาศ

ศรีพรหมทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๒

นายศดานันท์ สิมสี
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กชายวุฒิชัย จำป
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงวรรณภา สุภารัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๕

นายนันทชัย คำภาย
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงเฟองฟา สุพรรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๗

นายอภิเชษฐ์ ธรรมะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๘

นางสาวอัมพวัลย์ ชาติวงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๙

นายธนดล สายแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๐

นางสาวจีราพา คำมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๑

นายสุรชัย ดวงดาว
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๒

นายพิพัฒน์ เสมศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๓

นายพัฒนพงศ์ ชูศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๔

นายสิทธิกร ระหาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๕

นางสาวหนึงฤทัย

่

พรหมสูง
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๖

นางสาวอารีรัตน์ ดวงอินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๗

นางสาวลลิตา ลูกอินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๘

นางสาวปราณี วงษ์วัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๙

นางสาวอรยา ใจดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๐

นางสาวนฤมล ปงไธสง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๑

นางสาวเพชรรัตน์ ใจสว่าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๒

นางสาวรุ่งกัญยา อ่างคำหงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๓

นางสาวสิริขวัญ คุชิตา
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๔

นางสาวนันธิดา มนทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๕

นายกฤษดากรณ์ สีสัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๖

นางสาวดวงฤดี แหวนเพชร
๑๓/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๗

นายปกรณ์ อินทะพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๘

นางสาวปวริศา เจตินัย
๑๔/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๙

นางสาวพรสุดา พงษ์เพชร
๒๐/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๐

นางสาวภัศรา อานนท์
๑๒/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๑

นางสาวยุพาพรรณ สุขหาญ
๒๐/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๒

นางสาววณิศา โสระชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๓

นางสาววิลิปดา ทาวะรมย์
๑๗/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๔

นางสาววิไลวรรณ เหลียมทอง

่

๒๖/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๕

นายศุภณัฐฐ์ เปลียนทองศิริ

่

๑๔/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๖

นายสาธรศักดิ

์

จันทร์บุญ
๒๐/๑๑/๒๔๘๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๗

นางสาวสุทธินี ขุขันธิน
๑๔/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๘

นางสาวอรทัย บุดดาห์
๒๕/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๙

นางสาวอโณทัย จันภักดี
๒๔/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๐

นางเพียงตะวัน แต้มงาม
๑๗/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

แก้วมนตรี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กชายวัชระ อินทสอน
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กชายธนาวัฒน์ บัวงาม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กชายธีรภัทร์ สะอาด
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กชายวิชยากร สิทธิศร
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ บุญขาว
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงเกวลิน จันทชิต
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงนัทธ์หทัย เพ็ชรล้วน
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แหวนเงิน
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงปณณพร ธาระธรรม
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงพนิตนันท์ บรรพต
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงวรัญญา ศรีมาศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี จันกระวัน
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงวารุณี สินศิริ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงปนัดดา ธรรมพร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงศิริวรรณ สุโยธา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงหฤทัย กันตา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองมนต์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงระวิภา โสพิน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงวนิษา วงศ์ทะเล
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กหญิงพรทิวา บุญตา
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กหญิงอัปสร แจ่มใส
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กชายสถาภรณ์ จันทิมาลย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๔

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

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กชายเฉลิมชัย แก้วกัณหา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงพรเพ็ญ พลคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงวิทยากรณ์ บุญมา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กชายวัชรินทร์ ปญญา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงวันณีย์ ศรีสิงห์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กชายโกศล จรบุรมณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดยอด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ศรีมาศ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กชายปริญญา มูลจิตร
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๔

เด็กชายจิรพัฒน์ จิตรสังวร
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๕

เด็กชายพงศธร จำเริญชัย
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๖

เด็กชายธนพัฒน์ ยาศรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ สุนสาย
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา ดวงมณี
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๙
เด็กหญิงประกายดาว จันทิมาลย์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กชายจักรี บุญอารี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กชายฉลองรัตน์ ดวงรัตน์ใต้
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงชาลิสา นิลวรรณาภา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กชายดิศานุวัตร อ่อนคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กชายธนาธร บัวมาก
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ นำคำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กชายฐิติกร สกุลเอียม

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ เหลืองงาม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กชายปรัชญา รืนรมย์

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยมาศ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันดำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กชายพีรวิชญ์ หงษ์ทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายจิรายุ บุญมี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กชายภาคภูมิ รอบเขตรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กชายธนากร รับขวัญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สาธุการ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กชายสุริยา อินทร์ควร
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงอัญมณี วิลัยปาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงศศิธร เดวิส
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงเจติยา จันดารักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กชายนาธาน พาโฮ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ไชยโชติ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กชายณัฐพนธ์ รุจิราอดิศัยกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๓
เด็กชายเกล็นไฮเดอะ เนร่าเซ่น

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิมูล

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญขาว
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กชายธนภัค พรเพ็ชร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กชายธนกร บุญขาว
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กชายพงศกร สุพัง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กชายพันกร บุญขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กชายภานุพงษ์ ประชุมวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กชายภูมินทร์ นาคเสน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กชายเมธา บุญขาว
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กชายสุริยา บุญขาว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงกวินนาฎ บุญขาว
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงชนิดา พลายหาร
๐๓/๑๐/๒๕๕๑

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงชลิตา อยู่ธงชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงณัฐธยาณ์ อ่อนคำ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงเนตรอัปสร บุญขาว
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงปนัดดา บุญขาว
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงประติภา กาฬหว้า
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงปราณี คำขาว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ข้อแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงปานตะวัน บุญขาว
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ จันโทสาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๑ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงศริวรรณ รัตนา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงอันธิกา โสภนราพงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองอินทรีย์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงอธิชา แดงดี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กชายสาธร บุญขาว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กชายกำชัย คำขาว
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงปริขวัญ พลูเกิด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงสุจินทรา บุญขาว
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๓

นางสาวพัทยา วงษ์รักษา

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กชายสมโชค อาจภักดี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กชายภูบดินทร์ ปรือปรัก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กชายบุญเทียง

่

อ่อนพุทธา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงภัทรธิดา มันคง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญขาว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กชายนิภัทร์ วงษ์ขันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กชายปราถนา ปรือปรัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กชายนัฐพงษ์ อุตะมะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กชายนนทิเทพ ปรือปรัก
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ คำเอียม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำขาว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กชายพงศภัค ปรือปรัก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

วงษ์ขันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กชายยุทธจักร นรดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กชายธนลภย์ ปรือปรัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กชายอัครพล เอียงกลาง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กชายณฐพร สิงห์อยู่
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงศุภัสทิมา วงษ์ขันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ยุงประโคน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงทรรศพร ปรือปรัก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปรือปรัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา วงษ์ขันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร เข็มทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงอลีนา ปรือปรัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงลักษิกา ปรือปรัก
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงจิรนันท์ รัตพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๒ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงสุกัญญาณี ปรือปรัก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงลักขิกา ปรือปรัก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กชายครรชิต บุตะเคียน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงขวัญชนก ปรือปรัก
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงปฎิภรณ์ แพงอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงจุรัยวรรณ แพงอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงธนิษฐา บุญขาว
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๗
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

ปรือปรัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงพรพิมล คำขาว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือคัน วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กชายจารุกิตต์ แสงชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กชายพงษ์ศธร เชียงที

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กชายธนภูมิ ศรีลาชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กชายปรัชญา วงค์ขันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กชายชูศักดิ

์

ยิมใย

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กชายชัชพิมุข พรมมาก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กชายพรหมจักร ศรีสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กชายธนบดี ปรือปรัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์ขันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กชายกฤตพจน์ ปรือปรัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองแพรว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญขาว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ เทาศิริ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ หนูวงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ปรือปรัก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงอริสา ปรือปรัก
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา ปรือปรัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงสโรชา ปรือปรัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงสิริวรรณ์ ธรรมสิงห์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงจรรยพร วงษ์ขันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงบุษราคัม ปรือปรัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงยุวันดา ปรือปรัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงศุภสุตา โสรีย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงชฎาทิพย์ เสมอใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กชายศรายุทธ ศรีบุญเรือง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กหญิงณัฐธิยา นามวิจิตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กชายภาคภูมิ ปรือปรัก
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กชายอรรถพร บุญเรือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงชญานุตน์ เรือนรส
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กชายภูมิภัทร เมืองสุข
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กชายพีรภัทร ศรีสิงห์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรือปรัง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กชายยุทธนา มุ่งมาตร
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กุไรรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กชายธีรพงศ์ สมคณะ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กชายจิรายุ คำสอน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงสุวิชาดา สิงหชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงมุกมณี พรมบุตร
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงนันทกานต์ พันธ์แก่น
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงอินธุอร สีดาชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงอัจฉราลัย ตกงาม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงเมธาวิณี สุภารัตน์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงธิดา สัพโส
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงปภาวดี ปรือปรัง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กชายรุ่งเจริญศรี ปาระพิมพ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุดสังข์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงเนตรนภา บุญสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ระวี ทองแพรว
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงกัญชลิณี นวนประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กหญิงวานัดดา ผลแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีลาชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงจันทิมา พลแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงจามิการ์ เกษหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงฐิดาพร ปรือปรัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงธันธิวา คำชนะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงมุกมณี ศิริวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงวาสนา บุญสม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงสุนิตสา ชาวกอเก่า
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กชายไกรศร แก้วคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กชายจิตรภานุ แสงสว่าง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กชายธีรภัทร์ บุญขาว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๔ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กชายสกล วงนัทธี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงปยธิดา โสริยาท

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๒
เด็กหญิงเพชรประกาย

ดวงอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงสุนิสา สมร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ โฉมใส
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงกัลยาณี วันงาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงจิตรสุดา บุญเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สึมกำปง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงนฤมล สิงหะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงไปรมา สุขเฉลิม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงวิภาพร ทองจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีบริบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กชายกิตติพงศ์ จรเด็จ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กชายธนพนธ์ แสงเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กชายปยะพงษ์ จันทสุข
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงเยาวรัตน์ โสภัคค์ธนานนท์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงพรรษชล ขุนพรหม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงสาวิตรี พรหมสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงภัสสร พงษ์โอสถ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กชายมานพ ภูดรม่วง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กชายจิราวัฒน์ โภคพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ศรีมงคล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กชายธนาสินธิ

์

ขาวสะอาด
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กชายนันธวัฒน์ บึงไกล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงฉันทนา บุญมี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กชายพิทักษ์ อาจศัตรู
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กชายภัทรพงศ์ นวลแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กชายอดิสรน์ ประโพธิทิง

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กชายสุภัทร ยอดอาจ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ไชยศรีษะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงเบญญา ใสดาว
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงอรนุช มากมาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ตะเคียนจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กชายสุริยะฉัตร กล้าหาญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๕ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุระ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

สมร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงนวนันท์ ผาผืด
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงอทิตยา ออมแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงบุษรา ไชยศรีษะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงปณิตา ไชยศรีษะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงอริสรา มากมาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัววิชา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ นัยสว่าง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงเฟองฟา สมร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ กอกหวาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กชายธีรชาติ กลินสุคนธ์

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กชายรภีภัทร สมรใชย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงศิริโสภา ถาพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงขวัญฤดี งามผลดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงวงค์ษา ทองสนิท
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กชายวาสุธี ออมแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กชายสุธน ไชยศรีษะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กชายชาติชาย สายเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงชนากานต์ เมืองกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงสุลิดา คนอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงณัฐชยา ตะเคียนจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงปริญญา วรญาณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงภัทรวดี สาริโก
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงอมลธีรา สุกไสย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงลลิตา งามเงิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงวรัญญา บุตรงาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงวินุช มีแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงสิดาพร บุญเครือ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงสุภาพร เนียมหอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กชายธนกร อินธนู
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กชายธนพัฒน์ ชาวโพธิทอง

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กชายธีรภัทร ดอนเหลือม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กชายปรีชา สางาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กชายพุฒิเมธ กองทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กชายรพีพัฒน์ อาจภักดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กชายวุฒิชัย บัวงาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กชายสุทธิ อินทนู
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายเอกพงษ์ อินธะหอม
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ชูอาวุธ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กชายธีรพันธ์ ชูอาวุธ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุตรงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บัวสด
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงพัชรีพร โปร่งจิตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงมณฑิรา มันใจ

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงลดาพร ขาวสะอาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงศศิธร ไชยศรีษะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๓
เด็กหญิงศศิประภาพร

คำปญญา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงสกาวรัตน์ มันมะโน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงอชิรญา ยิงยง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงอังคณา อินทนู
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ แสงเพ็ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงวรัญญา มีลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กชายกฤษดา แสงบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กชายจีรวัฒน์ ดวงอินทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กชายชลเชษฐ์ เชือบัณฑิต

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กชายภานุสิทธิ

์

ทองฮีง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กชายวรชน พูนสวัส
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กชายอนุชา เปสาโก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กชายอลงกรณ์ เนาวนิตย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงกัลยา แสงบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงนวพรรษ พันธ์ศรีแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงเมธินี ศรีดาชาติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงสร้อยสุดา อินทร์ชืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงสุภัสสรา สมสวย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงญาฏา รูปคุ้ม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงนภัสศร ตะเคียนจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงนำฝน กลางมณี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงพรกมล บุตรงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงปวีณา วงศางาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงภัชฏาภา เลือนลด

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กชายชินาพัตร์ บุญรอด
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กชายอัฐษฏาวุติ บุดดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กชายฐิติวุฒิ วิหครัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยศรีษะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ ย่อทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กชายวุฒิชัย ไชยศรีษะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กชายปยากร ในสว่าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กชายณัฐนันท์ สมพอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กชายรัฐพงษ์ หาวะบุตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงสุพิญญา สมพอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ เทียมจิต
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บุตรงาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงเพชรดา แสงเพชร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงเจนจิรา แตงกวารัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำงาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงทิติพร อสิพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กชายพันธวัช ศรีสมสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กชายณัฐดนัย ศรีมุงคุณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีเวียง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กชายอนุชิต กองทรัพย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงณัฐชยา เหมาะหมาย
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงปทุมวรรณ บินทุรันต์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงกฤษณา เทียงทัศน์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงอรณิชา สิงหะ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงวันนิษา ศรีบริบรูณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงวิภาวี ทราจารวัตร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงวิลาดา เกษหอม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงสุภัสสร ไชยภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงโสธิดา สงสุแก
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กชายจิรเมธ รุ่งแจ้ง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กชายกิตติกร คำมา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กชายณภัทร เดือนใส
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กชายวิศรุต บุดดา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงนภสร ศรีเวียง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงลลิตา ฮาเลต
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงศศิวิภา วงศางาม
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ แสงมาศ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงสุณัฏฐา กองทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงอรอนงค์ บุตรเครือ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงพรรนิภา งามรูป
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงศิรประภา ถานะบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงอมราภรณ์ กระโพธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กชายกฤษณะ กระโพธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กชายภูมิน รังษี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กชายศิวกร แก้วกอง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กชายศิวัช บุญมา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๔

เด็กชายสิทธิชัย อุดร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงกานต์รวี วันเพ็ง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุดร
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา ขุมเงิน
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงวีรยา กระโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงสุธิดา อุดร
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงสุพิณญา กระโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ กระโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงอรวรรณ บุบผามะตะนัง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล วันสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันครา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๕

เด็กชายธนวันต์ สมร
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กชายธนากร ภิปราย
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กชายนพดล พิมเสน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กชายยศกร อาจภักดี
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ คำผง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงกรกนก ถนอมจิตร์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญสม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๒
เด็กหญิงณัฐมนกานต์ ดัชถุยาวัตร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงพรรณนิภา นามไพร
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงวิภาพร สะใบ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๙ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงสิราวรรณ ดวงใจ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๖

เด็กหญิงสุภาพร คันศร
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ ใจดี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงอริสรา เลียบบัวปา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงอุมาพร นามไพร
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๐

เด็กชายพีระพล แพงวิเศษ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๑

เด็กชายปวเรศว์ ใจมนต์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๒

เด็กชายศุภกิตต์ ใบแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เจียมดี

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๔

เด็กชายธีรวัตร ใจกลำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๕

เด็กชายพรภิรมย์ ประจญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๖

เด็กชายพฤทธพล อุปมัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สถาน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กชายภูมินทร์ พันทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชาติวงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงธนาวดี ชาติวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงนันทพร รอดคง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงวิชญาดา ใบเเสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงชฎาวีร์ บุญสม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๕
เด็กหญิงประภาภรณ์ ตาลรัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงสุภานันท์ เมืองจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กชายบวร อุปมัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กชายอำนาจ ชัยวัตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์พินิจ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ วิเศษพงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา วิเชียร
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กหญิงสุมินตรา อุรา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กชายสายฟา พันธุ์มี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กหญิงชญาดา ดวงธนู
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๕

เด็กชายธนากร นามศิริ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กชายธีระพัฒน์ สถานพงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ จันครา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กชายพนากร ชมเชย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงศิริพร คำผาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงสมฤทัย อนุสรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปญจะขัน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงรจนา สมเสนา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ สิงห์ทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กชายธนารัตน์ พงษ์วิเศษ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงเนตรนภา สว่างภพ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงภลัชนันท์ เกตหอม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กชายศุภกฤต จงจิตวิริยะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงกัญญาภัทร แก้วสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงสุพรรณษา สว่างภพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ ชำนาญเขียว
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) วัดคลองสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ อาจสาลี
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กชายธนพล พุกอุย
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงอินทิรา ศิริกุล
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงรัชนีกร วงษ์ปลัง

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กชายรัฐภาค พุ่มโพธิทอง

์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงแพรวา รอดชีวะ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยสุวรรณ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กชายวศิน ชำนาญ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กชายสิทธิชัย ชาติวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กชายอนุพงษ์ เทพแสง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ลำดวนหอม
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ภิปราย
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ อุปมัย
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงพรชนก ทองดีนอก
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กชายวิชัยยุทธ ธรรมพร
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กชายวัชรพงษ์ อำไพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กชายจิรภาส อุปดิษฐ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กชายนภัทร์ สว่างภพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กชายกฤษฎา ปญญา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงปาริฉัตร บึงอ้อ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ปนหอม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กชายชนาธิป พรมสุภะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สมหวัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๑ / ๔๔๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นาเนตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กชายธงชัย ศรีดีเลิศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กชายสุทิวัส กำเหนิด
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กชายศรชัย คำยก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

จิตมัน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กชายบุญช่วย มาประกอบ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงกัญญาภัค พิลาเจือ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กชายกิตติพงษ์ สุวรรณวาสิก
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กชายพัชรพงศ์ กำเหนิด
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๔
เด็กหญิงภิญญามาศต์

บุญช่วย
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กชายวุฒิกร วงษ์แพงศรี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กชายทัตพล ศรีสุวรรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีลาชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กชายพานิช วงเพ็ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ ประวัติพงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กชายธนภูมิ มูลกระโทก
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กชายธีรดล เบ้าหล่อ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กชายพันธวัช อินสว่าง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กชายพีระศิลป รัตนคช
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กชายอดิศร บุญขาว
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กชายอาทิตย์ หนองบัว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใชอุดม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงบุญธิดา ปดปอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงมณิภา กระสังข์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ มากวิไล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๐

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ประทุมรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กชายเอกราช อุตมาน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กชายศรเพชญ์ บัวศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กชายวิทวัศ ใชอุดม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กชายสถาพร วงเพ็ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กชายปฏิกรณ์ นาล้วน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กชายอธิชาติ สมาน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กชายทรงชัย ใจหาญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

แสงเพ็ง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงญดาพร รัตพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงนำฝน ใชอุดม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๑
เด็กหญิงพัชรียาภรณ์ พรมสุภะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงพ่องริษา แสงเพ็ง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงเพียงออ โสสอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ นะเรนสด
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พันธุระ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ พรมสุภะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงธัญภิชชา พรมลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงสุพิชญา สุนเวียง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงมยุริญ นามขันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ มาไลย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กชายศตวรรษ เตเมชาติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงภารณี พงคละ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงสุนิตา แสงราม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงพลอยภัค สาระโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กชายธเดช นันทศาสตร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ดอนเหลือม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กชายมุนิล สงค์พิมพ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงสุดา วงเพ็ง
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงอรทัย ใชอุดม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงสาคร แก้วมนตรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กชายเอกมงคล กินกิง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๒

นางนิชานันท์ มากนวล

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา แสงไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กชายวายุ ศิริจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ บุตะเคียน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กชายภูริทัต เสาสา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กชายวงศ์วรรธน์ เรืองบุญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุทุม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงนิยาดา โตอินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงสุพรรณี สอนเสาร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๑

เด็กชายเอกสิทธิ

์

รัตนะวงษ์ขันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๒

เด็กชายจิรยุทธ ภูบุญอบ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กชายศิวรกร บริบาล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงคณิศร อายุวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๕

เด็กชายกฤษนัย ศิลจักร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ ใจศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กชายศักดิชัย

์

สุขอ้วน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๘

เด็กชายกฤษณะ วรสิงห์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กชายปณิธาน ธรรมสิงห์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กชายจิรโชติ ทองอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กชายโชคทวี พันธุชาติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กชายปุรเชษฐ์ เทพแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๓

เด็กชายพีรภัทร ทามล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กชายวรรณลภย์ ทามล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปราบอภัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ ขุขันธิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กชายอนันธศักดิ

์

สุระมาศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กชายอัมเรศ จันทรเสนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ไชยพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ คำวิเศษ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงชนาพร แสงสุริย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สมบัติวงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงสุตาภัทร บุตรวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงเบญญาภา ขำลอย
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ ขันตี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๖

เด็กหญิงปาริฉัตร พรมเนตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงปรียาพร บุตยาพงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไตรรัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงกนกลักษณ์ เพชรงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๐

เด็กชายพงษ์พณัช เชิดชู
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงกัลญา จันทร์เปรียง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงเกศรา อ้อมแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงรัตนพร ธรรมสิงห์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กหญิงวรรณลดา หวังลาภ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กหญิงศิรินทรา ศิริมาศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงทิพย์วารี แสงหิงห้อย

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงรุ่งนภา การะเกตุ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กชายสุริยะ เสียงเพราะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กชายศาสตรา วัดแผ่นลำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๔ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กชายกิตติเมธี ธรรมศิลป
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กชายวงศธร ศรีเลิศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงสุนิสา อินทร์แก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงพัชรี ศรีรักษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กชายสิงหา ทีอุทิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ชาญปรีชา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงสุกานดา จังอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงกุศลิน แสงพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงกานดาวดี ศิริจันทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงชลสิชา คำเสียง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงสุจิตลัดดา ทองบุ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กชายสิทธิพล สุขสวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กชายปริญญา ขวัญเมือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กชายถิรวัฒน์ แสงสี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงสุภาพร มณีแนม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงสุทธิดา ร่างดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงฐิติมา เซียงหลิว

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงนริศรา ศรีทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กชายปรีชา ศรีสุรักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงดากานดา ธรรมบันเทิง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงนิตติญาพร ธรรมบรรเทิง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงปวริสรา พันธ์ชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงธิดาทิพย์ คำแหง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธรรมกิจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กชายพงศกร พันธ์ทอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

แก้วยศ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กชายณัฐพล คำผงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ อินทิไย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงอาทิตยา วันเพ็ง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงวราภรรณ์ ทองเลิศ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงสุภานันท์ วันงาม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงสุพิชชา มะลิบาล
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงพรชิตา อายุวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงวรัญญา อังคุระษี
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงปญญาพร เพ็งลึก
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๕ / ๔๔๓
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ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงกนกพร พันจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กชายวีระภัทร จารึก
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กชายจิตวัตร ตรีแดงน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กชายธีรภัทร ตระกูลพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กชายศุภณัฐ ทองลาย
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กชายธีระวุฒิ พันธ์จันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กชายธีรพัฒน์ คำไสย์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กชายปยภัทร ผิวงาม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กชายต้นสน คำสีทา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กชายเตชภัทร ศรีดาชาติ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กชายแสงตะวัน พลายพงษ์ษา
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กชายภานุกร พวงมาลัย
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กชายวรินทร ตุ้มวงษา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงบุณฑริก ศรีแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงบัวแก้ว สาระพงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงขวัญณภัทร พันธ์แก่น
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงมณฑิตา ทองมนต์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงมัธทิยา ศรีกะชา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงญาณิศา บุญจูง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงฐานิดา พงษ์วัน
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงณิชากร พันธ์แก่น
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กชายฉัตรพิสุทธิ

์

จันษรจักร
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา ชาติวงค์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กชายสายชล มีศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ดีฉนวน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๐
เด็กหญิงพรรณวิภากร

เสาวรส
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงอนันตญา อ่อนสะอาด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงสมฤดี อายุวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กชายสุทธินัย บังลาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กชายเขมรัฐ ปานภูมิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงเขมจิรา พันธ์แก่น
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กหญิงจีรนันท์ นมัสการ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงณัฐพร ตุ่นตระกูล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงดวงนภา ไพรวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงนพรัตน์ ศรีกะชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีม่วงงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงพัชราภา สีม่วงงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงรัตนา ศรีกะชา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ ศรีกะชา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๔

นางสาวรัตนา โยธา
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๕

นางสาวสุนิสา พันธ์แก่น
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๖

นางสาววราภรณ์ ตุ้มวงษา
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๗

นางสาวพนิดา อายุวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงกุลธิดา คำสอน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

งามเอียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กชายปรีชา สังวรณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กชายปวัตน์ อุดร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงชมพูนุช แพงสาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงสุภาพร จรเด็จ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ เอ็จสี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงพุธิตา ทองใบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงอัญติมา เกษา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงวิดารัตน์ อุดร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงอริยาพร ทองเลิศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กชายศิรวัฒน์ พันดา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กชายธนทร พินาจภัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กชายพงศกร แสงสืบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงอินทิพร เกษา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กชายบวรรัตน์ กันเกษ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงอลีณา นาคดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองปลิว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กชายวิศรุต พันธ์ขันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กชายธนาเกียรติ งามผิวทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชัยสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงนฤมล บุญเต่า

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงสุภาวินีย์ ลาพาพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ นำคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กชายปฏิภัทร เทียนคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงปทมาพร ชำนาญดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กชายชัชพงศ์ ภูโด่ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมเสนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงศุภากร อินทรบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงรุจิรดา สิมพล
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กชายจุมพล ส่งศิริศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงวรัณญา วันเพ็ง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงมาร์ธา อุดเทน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงสุกัลยา คำสอน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กชายศุภชัย ศรีกะชา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กชายปณณวัฒน์ นันทสิงห์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กชายอัครเดช ดวงศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กชายหาญณรงค์ บุญโย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กชายภากร ศรีสิงห์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กชายภานุมาส มนไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กชายรพีพัฒน์ ชาวบ้านตาด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กชายภูริเดช ชาวสวย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กชายธีรกานต์ พันธ์แก่น
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กชายอิสระ หอมหวล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงพิมพ์พิกา นันทะสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กชายพีรพัฒน์ คำเคน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ พันธ์แก่น
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงสุพิชยา หอมจิตร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีกะชา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงวรากร จันทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กชายภัทรนันท์ นันทสิงห์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงจิราพัชร สุภารัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

สาลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กชายธินกรณ์ อ่อนทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กชายศิลปศุภา ช่างสลัก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงผกาวรรณ คำภา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงดวงธิดา สิทโท
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กชายจิรวัตร เงาะเศษ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงสุพรรณทวี วรรณทอง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ แก้วมงคล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงกาญจนา สมเสนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงณัฐวดี สาระพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๘ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงกนกพร พันธ์แก่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กชายภานุพงศ์ มนทอง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กชายนฤทธิ

์

ประกิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กชายเกรียงไกร ลุนลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กชายอัครพล สุภาพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กชายภานุกร รัตนะ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กชายกิตติทัศน์ พันธ์แก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ พิพวนนอก
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กชายกิตตินันท์ วงษ์พินิจ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กชายณัฐพล ขันทะเสน
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กชายอนิรุทธิ

์

สว่างภพ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กชายณรงค์ชัย ทองแข็ง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กชายอดิศร วงพินิจ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กชายภาวิน เพียรใจ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กชายนำเพชร หัวเสือ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงอริสา พลหนองคูณ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงสุพิชชา สำเภา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงณัฐพร สะใบ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงสุนิศา เพ็งพา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ วงค์พินิจ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงพัชรีพร ฐานะวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงจิราพร เฉลิม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงเกศกนก วงษ์พินิจ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงสุจิตา ชินทอง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงศศินา วงษ์พินิจ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงชญานี ศรีบุญเรือง
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงยศพร สะใบ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงบุษกร ศรีบุญเรือง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงเกตุน์สิรี ทองลาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กชายปณณกร สุขเสริม
๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กชายพงษ์ศิริ กระดานพล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิเศษพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงศศิธร ศรีบุญเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงกันตนา บัลลังก์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๙ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กชายธนากร นิมนต์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กชายธนาดล พงษ์วิเศษ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กชายธีรยุทธ สุนันท์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กชายเมธิชัย บุญมา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กชายสุชาติ บุญมา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กชายโสมวินัส ศรีบุญเรือง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงแพรวา หันสะลี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงวาสนา วงษ์พินิจ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กชายอาทิตย์ กันยามา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สาระวัน
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กชายพัชรพล บุญมา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เยรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กชายพิชัยณรงค์ หนูเผือก
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กชายกฤษฎา คำลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายชัยกร วงษ์พินิจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายธนวัต อินทร์คำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สุนันท์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กชายวัชรพงษ์ ภักดีวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงอรัญญา ธรรมวัตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กชายนิธิภัทร์ ศรีบุญเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงสุภาพร แสงปลัง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๖

นางจิราภา บุญฑูล
๒๓/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๗

นายธีรเชษฐ์ ทวีธรรมวรโชติ
๑๔/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๘

นางปารจรีย์ ทวีธรรมวรโชติ
๑๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๙

นางพรพิมล พิศงาม
๐๔/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๐

นางสาวสุกัญญา คำสม
๒๙/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๑

นางสาวอภิญญรัชต์ ณาญาวิสิฏฐ์
๐๕/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๒

นางสาวเอืองฟา

้

รอบคอบ

๑๙/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงวิรากานต์ สุริเตอร์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กชายณัฐภัทร ปตุรงค์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

สิงห์หลอด
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กชายธีรภัทร สมบัน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กชายพีรณัฐ วงศ์พินิจ
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กชายสุวภ้ทร อุทา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กชายเสกข์สิทธิ

์

ศรีบุญเรือง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๐ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองอินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงกนกลักษณ์ ตรีวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วประสม
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กหญิงธัญญาพร ศรีบุญเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กชายอาติยะ บุญจูง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายนพรัตน์ บุญธรรม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายศักดินนท์ คำมุงคุณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงเพ็ญภาพ ไตรภูมิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เอมเปย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กชายเกรียงไกร ศรีพูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กชายพีรวัส กอนินัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กชายศุภมิตร อุตชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กชายศิวัฒน์ แสนเสนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงวรรณิภา ไชยา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงขวัญฤดี ภาเภา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กชายเจตพงษ์ วังหล่อ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายโชคชัย ไชยสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขล้น
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กชายอนุพงษ์ เก่งสูงเนิน
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ คำพวง
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงจิรัญญา บุญยง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงทักษอร จันลา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงนวพร สาทุการ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงปนัดดา บุญเลิศ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงพัชราพร วงษ์ศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงมาริสา ศิริพานิช
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงสุนันทา หารทะเล
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กชายปริญญา สิงห์ศก
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงสุณัฏฐา จำปาแพง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กชายปรเมธ โกฏิทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กชายชัยเชษฐ์ วงษ์พินิจ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา มะณีนวล
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ระวัง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงนรินทิพย์ พันธ์แก่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๑ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กชายอภิรักษ์ เจ็ดขัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงประภัสรา ทองบาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงสพิชญา จำปาแพง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายนนทการ ศรีมงคล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายธีรวัฒน์ อินสอาด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วรักษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงกรวิกา เงินดี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กชายธนโชติ พิไลกุล
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายศุภวัฒน์ หอมจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กชายนันทพัฒน์ สมศรี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ลตา บุญมาชู
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงชยานันท์ ทวี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงชยาภรณ์ ทวี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กชายกฤษณพล วงษ์แจ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กชายสถาพร สารีย์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กชายชาญชัย หอมจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงธมลวรรณ รัตนา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา สำเภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กชายกิตติพงษ์ กันภัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงปณิตา เจ็ดขัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กชายจตุพล นรินรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กชายสหัสชัย ศรีบุญเรือง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กชายชติพนธ์ สิงคเวหน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทับธานี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กชายณัฐภูมิ โพธิกะสัง

์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กชายพงศธร วังเมือง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กชายเลิศชัย สตากล้า
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กชายศุภณัฐ วงษ์ทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๓
เด็กชายเศรษฐศาสตร์

สะใบ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กชายวงศกร วงษ์สิริ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

หอมวัง
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองแสง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงชมภูนุช สิงโคตร
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงพีรชยา ขันเงิน
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงแพรวรุ่ง วิเสสเสาร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงปยาพัชร วิเศษเสาร์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงณัฐรินันท์ มันตะ
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงวรดา วิเศษเสาร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงศศินันท์ จันทร์สนิท
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงจนิสตา โกฏิทอง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ จาริย์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงปริศนา บุญส่ง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงทรรศสิกา สิงโคตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กชายอานนท์ ศรีสุข
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กชายอัฐพร จำรูญสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงณัฐชา ทองลาย
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กชายธีรวัฒน์ พึงพิง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ ขันเงิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ สว่างภพ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กชายรพีภัทร กระดานพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ รัตนวัน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กชายสิทธิภาค แก่นท้าว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงเกษราภร วรรณ์ทะเสน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงธิดากาล บัวศรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงพิมพ์พิกา บุญรอด
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงฟาใส ขุ่มด้วง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นัดทะ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กชายภัทรดนัย วังเมือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ กองดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กชายภูมิภัทร โสระชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กชายจาตุพัจน์ บุญจูง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายณฐภัทร ศรีลาชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กชายวีรพงศ์ เดชวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กชายชัยธวัช พันธ์ทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กชายณัฐภัทร จันทรา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กชายรชานนท์ ชัยพงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายณัฐพล บุญนะรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายวันคริสต์ สังข์เงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กชายกิตติคุณ เพ็งแจ่ม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กชายชนาธิป แก้วอ่อน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๕
เด็กชายณัฐปกรณ์ศักดิ

์

ดวงสีดา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กชายพงษ์ศิริ ประวัติพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กชายพงศภัค ผาธรรม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กชายสหรัฐ ใจละออ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กชายกิตติภัฎ ตองอบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงกุลนิภา ดวงทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงปริวศา คำวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงฉันท์สิณี ศรีเพชร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงภคพร น้อยพรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๔

นางสาวนวพร อ่อนน้อม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงพัชรีญา พลตรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงสุพัตรา ร่วมใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงณัฐชนก พิมพ์กลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน กลางมณี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงณีรนุช ระยับศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิงห์หะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงปพิชญา ศรีระษา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ นนทะพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงอรพิณ วงษ์ขันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงไปรษณีย์ บุญสูง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงอรอุมา ศุขแจ้ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ พัวพิทยาเลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายพงศ์ชัช ทาวะรมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายภัทรพงศ์ สว่างภพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กชายฐานัส ฉายกล้า
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กชายณัฐพนธ์ สมศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กชายกันตพัฒน์ เสาตรง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ ประทุม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กชายปณิธาน ชนะวงษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สีหบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กชายธฤต สามศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กชายศิรวัฒน์ ปดภัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กชายปุณวัฒน์ ทวีชาติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กชายกัลยกร วุฒิโส
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ชาญพินิจ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กชายจตุรพร พรหมแสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ โคกกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กชายกฤตชัย ภักดิใจ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงแพรพลอย แสนสอาด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กหญิงผกาวัลย์ วันนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เผือนกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงนันท์พนิตา บุญเกิด
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงวโรชา แสนแสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แก้วปลัง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงญานิตา ธิเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงตรีชฎา ห้วยชะนาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงกิตติภากร อุปมัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงพรพิมล สุตตนนท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงธัญรัศม์ ปติกมลสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงพุทธิดา ประวัติพงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงเบญญาภา ดวงสิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงสุมินทร์ตรา เทพชุมพล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงพิชญ์นันท์ พันธ์แก่น
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงคุณัญญา กาประโคน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงจิรนันท์ สุทธิพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฉัตรสุวรรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กชายอัครเดช บุตรเสมียน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กชายณัฐวัตร สุวรรณแสงศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กชายภูหญ้า โรหิตาภิรมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายธนพล อ่อนคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กชายกฤษนันท์ ทันวัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายธนวัตน์ วงศ์เจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายภณณธัช สุวรรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายธิติพัทธ์ มากนวล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กชายกิตติพิรัชย์ นิที

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายชยามร ไชยสาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กชายศรัทธเนต แสนมูลแจ่ม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๒
เด็กชายปรัญญากรณ์ อ่อนคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กชายประสพโชค บุญประวัติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กชายกิตติ ตองอบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กชายพิทวัส อินทรขาว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงรมิตา สระทองแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงศุภิสรา พรมโคตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงกุลภัสสร์
วิโรจน์สกุลวัฒนา ๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงสุพรรณษา เหล็กกล้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงเอืออารีย์

้

สาลิวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงชนิกานต์ พฤกษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงพิชญธิดา วิเศษรินทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงปติยา สันดร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงกวินชณัช บุญขันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อาจภักดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงธนัชญา บุญเย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงชญานิศ ฮุนทวีชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงมนัญฑิตา สาระไทย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงธัญญ์ทิพา ผาสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา จิตสัมฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงสิริชาภา ทองเดชานนท์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงยุวธิดา พงษ์เพศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงธนพร เย็นสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กชายนนทกร นนทะการ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กชายวีรภัทร บัวแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กชายณัฐภัทร ประถมภาส
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กชายชนาภัทร ดวงสินทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กชายณฐพงศกร พลชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงวริศรา ติดมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงกนกพร ตะเคียนเกลียง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงปรีชญาฎา ศิลปกษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงกีระติ จันทภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงยุวดี สมคณะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงณัฐสุดา วงษ์ขันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงปรัษฐา เตารัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงกฤติยา สุขโกวิท
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กชายกฤษฎา ธิอิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงสุปราณี โสริโย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๙ เด็กหญิงพิมพ์วิลัยวรรณ

เทียงธรรม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงภัคณันท์ ศรีมงคล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงปรีญาพร พงษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กชายกิตติธัช คำโท
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กชายธนนันท์ ครังตุ้ย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กชายณฐภัทร สุขกาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กชายกันฑ์เอนก ทองเกิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กชายชนะภัย มาสขาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กชายภูวมินทร์ คำอ้าย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ กุมรีจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงกรภัทร์ บุญสูง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กชายปญญาพัฒน์ บุดดาวงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กชายปาณัท เวียนโคกสูง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กชายอนุวัตร โสดาพรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงนภัสกร หินจำปา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงพิยดา โล่ห์คำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงอาภาสินี เทวา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กชายชญานิน มนต์ทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กชายณัฐพล ยุพิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงอุไรศรี คำเคน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บานชืน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงทิพย์อัปสร จรรยากรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงสุพิชญา ร่วมทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กชายทรงกรด สุขใส
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงวิรดา เพ็งแจ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงปยะมาศ บุญทัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พอใจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงปริสรา ประทุมวัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงตรีอัมภรณ์ จิตเดียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงกัญยาณี ไวยวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงรมย์ธีรา องคะศาสตร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงปราณิดา พรหมแสน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงภัทรวดี โจมสติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงปนัดดา เจริญศรีเมือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ อ่อนคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงทิพปภา อ่อนคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กชายภัทรดนัย ขุ่นสูงเนิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กชายภานุศักดิ

์

ตังสุระกุลชัย

้

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน อโนทัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงเกวลิน สุพรรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงกนกพร พันธเสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงสากุระ บุละ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กชายก้องหล้า วัยวุฒิ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กชายนภัสรพี คำหล้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงณวิภา จันทร์เปรียง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กชายภานุเทพ สติมัน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กชายธีรยุทธ ผ่อนจรุง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงวาสนา บุญวิเศษ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กชายวัชรพล สุภาพงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กชายอรรถพล สอนศรี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กชายจิระวัตร์ ช่วงโชติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงสุธาสินี สอนศรี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กชายอัฑฒเวชน์ โคษา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงศิริ อำมะ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กชายกฤษกร คำสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กชายพรภวิษย์ ผาธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กชายพิธิวัฒน์ ไกรสินธุ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กชายกอบกุล ปนหอม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กชายวรากร จองพุก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ศิริชาติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กชายอัฑฒกร เสาะสนธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กชายกฤษฏา สุนันท์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กชายรังสิมันต์ บุญขาว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงสายนำ นาคศรี
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กชายธนโชติ กินบูราณ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แพงสุดใจ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงชลธิชา ผันผ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงพลอยปภัส วงศ์กิตติภารัชต์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กชายจิรายุ ลือวิชะนะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กชายพายุ ขุขันธิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กชายชาญชัย ใจมนต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กชายปญญา เทพภูตา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงสุจินดา วิจิตร
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงภควดี วรรณแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กชายชัชวาล มันคง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กชายนัฐทพร บุญขาว
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงสุพินดา ผาดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงปราชญารัช มหาลิตะวัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กชายธีรณินทร์ ศรีมาศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กชายศุภชัย นาคส่องแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงสุชานาถ มาบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ศรีลาชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กชายกฤษณะ มูลจันทา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิย้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กชายณัฐชัย ใจศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีลาชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กชายปรเมษฐ์ กองแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กชายวิทัญณ์ อรรคพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กชายวีรวิชญ์ รัชตะวิมลรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กชายสุภกิตย์ แพงมาก
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงกฤษณา บุญขาว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กชายศิวเวท ศรีวิชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กชายสุทธิชัย ทองดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กชายโยธา สมร
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กชายญาณพล ดาวเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญส่ง
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กชายเจษฏาพร คำปอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงกิตติญา ศรีลาชัย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กชายธีรพัฒน์ มะกา
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงธนพร พวงเกษ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงฟาใหม่ จันทร์แจ่ม
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงภัชรภา กลางมณี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงอัญชลิกา สมแจ้
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กชายสันต์หเจต คำปอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กชายธีรพัฒ กันศรีเวียง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๕

นายนิรวัฒน์ สอนชาวเรือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กชายธนศักดิ

์

บุญยะรัตน์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กชายอภิชน วิเศษชาติ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงนลินี บานชืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงวิชุดา วงษ์หวาน
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กชายอนรรฆศักดิ

์

สิงห์หะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงเหลือม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กชายบุญนำ แก้วสุวรรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงจันจิรา แก่นเกษ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงกรกนก กระแสโสม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงธมกร ใจศรี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญเกิด
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงพรพิมล แพงมา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงศรวณีย์ ใจศรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ไตรยะสุทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กชายชยพล แก่นเมือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงธนภรณ์ แสนแสง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายอัครพันธ์ แสงพงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายเกียรติพงค์ แสงพงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายทิวากร กอกหวาน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กชายเรืองศิลป ศรีระษา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กชายวรพงศ์ ดวงธนู
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดวงศิลา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กชายอภิชิต อุดร
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรงา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงธนภรณ์ พิมานแพง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงพรนพรัตน์ แพงบุญ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงภัทริดา ศรีลาชัย
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงภัททิยา สมควร
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายทยาธร ดวงใจ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กชายธรรม์ ใจหวัง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงณิชานันท์ แพงบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กชายคมสัน อภัยสม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ประดิษฐ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ประโลม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กชายอิทธิกร พิมานแพง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กชายโอบกิจ บุญกอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงธนาภา สมร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงพรรัตนา แพงบุญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กชายชโยดม ใจดี
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กชายภาณุภัช ดวงใจ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา คำชนะ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ธรรมวิชิต
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กชายธนกฤต วิเชียร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงปญญาพร มูลดับ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กชายภูริชกานต์ จุอุบล
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กชายธาดา สว่างเพราะ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กชายเด่นชัย เสทือน
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กชายภูชิสส์ สัจจา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กชายวรรณธณะ ศรัทธานุ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กชายอนุวัฒน์ พลทา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กชายนพกร คำวงศ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงสุทธิดา ดวงใจ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงรณัยชนก คำวงค์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงกฤษติกา นาโสพิน
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงวิชุลดา โยธาวัน
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงชนกนันท์ มีบุญ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงอภิสรา สากล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงพิชญาภา มูลดับ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงลลิตา มุ่งงาม
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงทัศณี แก้วอุดร
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ทองแย้ม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ เทียมพงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ ผลภักดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงฐานิกา แก้วสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ใจมนต์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กชายศุภฤกษ์ บัวงาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กชายเผ่าพล สว่างภพ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ ศิริบุบผา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๑ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กชายวีระพงศ์ หงษ์ชุมแพ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กชายวิทยา ระยับศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงศิริวรรณ โรมใหม่
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กชายฐิติพงศ์ ดวงธนู
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ ใจสว่าง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายภานุพงษ์ สุภาพ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงสุรัชดาภรณ์ ศรชัยวุฒิไกร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๒

นายคมสันต์ มีแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๓

นางพิณีวรรณ จันทร์ภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๑๖

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๔

นางละออง ดอกดวน
๐๙/๐๔/๒๕๒๑

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๕

นางสนม สาระชาติ
๐๑/๐๔/๒๕๒๒

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๖

นางสาวสมศักดิ

์

วิเศษเสาร์
๒๔/๐๙/๒๕๐๔

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๗

นางรมณีย์ กองทอง
๐๔/๐๗/๒๕๑๗

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๘

นางมนรัตน์ แก่นแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๙

นางสมัย พรมรินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๑๖

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๐

นางเอือมเดือน บุญเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๐๙

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๑

นางบุญร่วม พันธ์ภักดี
๑๕/๑๒/๒๕๐๔

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๒

นางสาววันเพ็ญ หมืนแสน

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๔

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๓

นายสันติ วงษ์พิทักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๔

นางรุ่งกิจ แสงทับทิม
๓๐/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๕

นายธีรเกียรติ สารชาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๖

นางสาววิไลพร ไชยราช
๐๙/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๗

นายทวิช ภาเภา
๑๕/๐๙/๒๕๒๑

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๘

นางสาวศิวภรณ์ ทองสนิท
๒๒/๑๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๙

นางสมคิด แสนพันนา

๒๗/๑๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดภูมิศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงธันยธรณ์ อุปสุข
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กชายนพรัตน์ สายจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงจุฑามาศ หมืนแก้ว

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ สะอาด
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงนลินีย์ เพชรล้วน
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงธัญพิชชา บุตรแสง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๖
เด็กหญิงปทธิมาภรณ์ ในเรือน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงปานรวี ภูมิแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กชายคเชนทร์ สลุงโครพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กชายณภัทร พันธ์จี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงธาราทิพย์ เปลียนขุนทด

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กชายจิรา ศรีมาศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กชายณัฐดนัย สายบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงทิตยา มะนะกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงนาริการต์ ศักดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงวิภาดา สะอาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงศิริเสาวภาร์ หุ่นพวง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กชายนันธนัน จะยี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กชายธวัชชัย ศรีสิงห์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กชายสราวุฒิ โคตมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงวีรดา ในทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงสุภัสสร ในทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงกฤษณา พิมศร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กชายอนุชา บาบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ ศรีมาศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงพัชรธิดา อุตมะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงวิมลนันท์ จันคนา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีดาพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กชายนัฐพงษ์ คำชุ่ม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงพิมพิกา ต่วนกลินคง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กชายจีรพัฒน์ วงษ์ขันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กชายอิศวะ บุญตา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๒

นายภานุวัฒน์ บุญใหญ่
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สะอาด
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๔

นายทวีเกียรติ สุรินทร์คำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๕

นางสาวกรรณิการ์ บาบุญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๖

นางสาววิมลสิริ แผงอ่อน
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กชายชินกร แก้วมณี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กชายภูริพัฒน์ สุยคง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กชายวศิลป ยานะบุตร
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงปนอนงค์ สัมฤทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กชายพัฒนา ยานะบุตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงกิตติยากร เงาใส
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงอรอนงค์ พิมพ์ศาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กชายเอกพล มีศิริ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๓ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กชายศุภเสกข์ โคตรสมบัติ
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กชายชัยศรี สมคณะ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงอรชิมา บุญจูง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ จันดำ
๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงปารีณา ทองเกิด
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงพรชิตา วรรณวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงจิราพร เรือนรส
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงสุภาวิณี ทองเกิด
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงบุญญานี วงษ์พิทักษ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันดำ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา พาสุวรรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กชายทิณกรณ์ อินแพง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงสาริกา ธรรมพร
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กชายโสภณ ใจหาญ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงฐิติมา ดีทองหลาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ คำบัว
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายชโรธร ใจหาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กชายเฉลิมเกียรติ จันทร์เพ็ง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กชายพิทยา ทองอินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กชายสิรภพ คำพินิจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กชายสุธินันท์ สมเพ็ชร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงแก้วมณี นวลแสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงนายิกา พิมูลชาติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงเพชรณิชา เพชรประไพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงภัสรา บุญขาว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงรังสี บุญขาว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงวรภา ไชยพิมูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ พันธ์แก่น
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงสุนิษา แก้วมงคล
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงสุภาพร เอียมแสน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กชายสมฤทธิ

์

หอมจิตร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ปรางมาศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงสิริยากร วงษ์พิทักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ คำสะอาด
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๙

นายรัฐกร พิมูลชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๐

นายฐิติกร พิมูลชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๑

นายเวชพิสิฐ สมเสนา
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๒

นายศราวุธ เอียมแสน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กชายกรวิชญ์ กันตรง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กชายจรูญวิทย์ แก้วตา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กชายชวลิต โถ่ยสูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กชายชูเกียรติ วงศ์นิล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพ็ชรรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กชายดลธรรม สมเพชร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กชายดุลยวัต ทองสุก
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กชายธนภัทร คำจันทึก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กชายธันวา วารีย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กชายธีระพล สุพงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กชายบุรินทร์ บุญรินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กชายปรีชา ฐานชารี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๖
เด็กชายปติปราโมทย์ สมเพชร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กชายพงศ์ศิริ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กชายวิศรุต วัฒนะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กชายวิษณุ สมเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กชายศักรินทร์ เลิศศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กชายศุภกร เลิศศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กชายศุภชัย สมรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กชายอนาวิล เข็มแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กชายอภิรัตน์ สุพงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กชายเอกวัฒน์ แก้วลอย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมรัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บังคม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงกัลยา สมเพ็ชร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงจรรยพร วัจนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา เจริญศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงจิราวรรณ เกตุวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กหญิงชิดชนก สมรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงฐานิดา สมรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร มนตรีวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงณัฐพร วงศ์ทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงทรรศชนันท์ สมรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงนัฐธิชา ศรีดาพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงนันทิพร ศรีมณี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงพัตรพิมล สมรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงภัทรธิดา พงวัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ จิตรโสม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงอรกัญญา โพธิกระสังข์

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงอรดา เจริญชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงอรวี งอนสวรรค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กชายโกศล แก้วลอย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ จันเหลือง
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ พิศคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กชายธีรพัฒน์ คงทน ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

ศรีชาเนตร
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายนัฐพล เรืองคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กชายบุญนาค สมรัตน์
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กชายพงศ์พนิช อินทชัย
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กชายพีรภัทธ สุขสม
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กชายศรายุทธ วันนุบล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กชายศุภกิตต์ วัฒนกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กชายสุธี สุดสังข์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงเกษชฎาพร สมเพชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงจิรณินทร์ เชียงรส
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงชลกานต์ จิตตะแสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงณัฐวรา เครือวัลย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงธัญชนก เส็งมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงนันท์ธิชา ปานทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงนันทิยา โพธิสาร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงปยพร สมเพชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงมนฑิรา ปรือปรัก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงลลิดา สมรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงแสงเดือน สุพงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงอติมาภรณ์ บัวภาเขียว ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงอรณิชา สมเพ็ชร
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กชายวสันต์ ยตะโคตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กชายศิขรินทร์ รวบกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กชายสุเมธ สุรำไพ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กชายสุริศักดิ

์

สุริโย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงกุสุมา โคตะมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงจิตราภรณ์ มังคละ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงจินดาพร บุญเลิศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา มังคละ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงตติยา สุพงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ โพธิสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๐
เด็กหญิงพันธุ์พฤกษา ศรีจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงภัทรกันย์ จอมชู
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ สิงหชาติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงสุจารี สมเพชร
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงสุนันทา ชิณกะธรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงอทิตยา พันธ์คำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงอาภัสรา ศิริเทศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๗

นายกีระพัฒน์ เนียนแนบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๘

นายจตุรนท์ สมรัตน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๙

นายณัฐนนท์ สมเพ็ชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๐

นายบุญส่ง เพ็ชรรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๑

นายพงศธร วันนุบล
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๒

นายพฤฒพงศ์ พวงนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๓

นายวิทวัส เพ็ชรรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๔

นายวุฒิชัย โพธิสาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๕

นายศิริวัฒน์ ใยธรรมมา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๖

นางสาวธิดารัตน์ ตุมอน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๗

นางสาวปวีณา แวงแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๘

นางสาวสุกานดา ไชยสุวรรณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๙

นายณรงค์ฤทธิ

์

อุตมะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๐

นางสาวศศิธร พรชัย
๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๑

นางสาวสุชาดา ธรรมใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๒

นายพรพิชิต บูรพา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๓

นางสาวกัญญารัตน์ เลิศศรี
๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๔

นางสาวผกามาศ โพธิกระสังข์

์

๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๕

นายพิทยา พิมมาศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๖

นางสาวสุทธิกา เรืองคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๗

นางสาวอมรรัตน์ จันทะสนธ์
๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๘

นายกิตติศักดิ

์

อุ่นวิเศษ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๙

นายกีรติ กีฬา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๐

นายวรานนท์ ธนูนิล
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๑

นายสุริโย ระงับภัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๒

นายอุกฤษฎ์ สิทธิศร
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๓

นางสาวกชกร สิงหโท
๑๓/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๔

นางสาวกมลวรรณ สินสระ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๕

นางสาวขวัญข้าว ปานสะอาด
๓๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๖

นางสาวสาธิยา เรืองคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สายจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กชายขวัญชนก จูมสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กชายชินวัตร ศรีมงคล
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กชายฐิรวัฒน์ บุญทอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กชายณัฐพล พะวัง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กชายเดชมงคล ไสว
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กชายธีระวัฒน์ พะวัง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กชายธราเทพ แก้วบุบผา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กชายปองเดช จันทร์ใด
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กชายวิชาชัย ไชยนารา
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กชายวสันต์ สายจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กชายอชิตพล พันธ์ภูทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงกุลยาภรณ์ ประดับสุข
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงเกษรินทร์ อุตมะ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงนัชชนันท์ สิงหชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงปรียาภัทร ขยันวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงพรชนก ขันทวี
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ แข็งขัน
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงศศิธร นันทะเคน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กชายสมสกุล อุปสุข
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กชายดนุพร สุพงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ พวงมะลิ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงพิมพิศา บุญทอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงวนิดา เกิดกล้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงเสาวภา จันทสนธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กชายสมพิศ จิตรโสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมาน
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กชายชัยวัฒน์ โอดคำดี
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ คำลอย
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงทิพย์เกษร แสนพันดร
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงปาริชาติ คันธลักษณ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ราชวงค์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงแพรวาว วงค์ภักดี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กชายอชิระวัฒน์ อุ่นรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กชายเกียงศักดิ

์

ใจซือ

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงวีระดา บุญทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ศรีมงคล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กชายสิทธิกร บุญทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงแพรวพรรณ แหวนเพ็ชร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กหญิงศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายธนพนธ์ สมรัตน์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายปติภัทร ปญญา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กชายอัครเดช ทิพพรม
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มนตรีวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ คามวัน
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงพรวิมล พานจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงพาขวัญ พุ่มมาลา
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงณิรัชญา สุพงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กชายชยธร มีวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กชายบุญชัย วงศ์นิล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กชายฐิติวัสส์ แต้มงาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กชายกิตติภูมิ พิมพร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กชายศิริวัฒน์ ศิริเทศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หวังกูลกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงภัทราวดี สมรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กหญิงฐิติมา พานสายตา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงพิมพิศา มากนาสัก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงจิรัตติกาล งามเจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงณัฐพร สมรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงกานต์พิชชา แก้วโมกข์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงณิชาพร ยอดจักร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงนาตาชา ธนูแสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงปวริศา สุขเย็น
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กชายชัยมงคล สมเพชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กชายฐานันดร สมรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กชายนพพร นาคยอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงจิรวรรธ โพธิกระสังข์

์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงกานดามณี สมรัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงขวัญฤดี สมรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กชายพัชรพล ศิริเทศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กชายวรเลิศ เลิศศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กชายศุภวิชญ์ สมรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กชายศุภเศรษฐ์ สายแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงอินธิรา หลักสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงทัศน์วรรณ สมเพ็ชร
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่อนนำเทียง

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กชายธนาวุฒิ โมรานอก
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กชายสรชัช มนตรีวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงกิตติมา เพชรรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงศิรทิตา ปกประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงบุญญิสา สุพงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กชายธนาวุฒิ มนตรีวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ สุพงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงประพาวี เขียวพรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงกรวรรณ สุพงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงช่อฟา เรืองคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กชายธนพล พิลาดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

มนตรีวษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กชายวัชริศ ศรีมงคล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กชายบวรนันท์ อินบุญญา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ เอียมสำอางค์

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กชายสินมหัต เภตรา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๐ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กชายต้นกล้า เพ็ชรรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงสุดาวรรณ์ มนตรีวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงจุฑามณี สุพงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา เลิศศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงธิราพร มงคลสงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กชายภูริพัฒน์ เวียงนนท์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กชายศักดินันท์ จันทะสนธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงฉันท์ชนก เวทย์สุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงทิพนาถ ชูคำ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ชูคำ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กชายภานุศร คำสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงสุกัญญา ภูหาด
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายธีรโชติ ระดมสุข
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายวัชรากร จันทะวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กชายกวีศักดิ

์

คำพินิจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กชายชินวัตร มีวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กชายณัฐกฤษฎิ

์

พรมนำทรัพย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีภักดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กชายธนพัฒน์ สินสระ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กชายศุภนัฐ ปนทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิสาร
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิสาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กชายอาทิตย์ อย่าห้าม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สายสุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กชายธนาวุฒิ จาติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงเกศรา มานะจัตุรัส
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กชายกฤตพร สีเขียว
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กชายกิตติภพ ลาพรม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ บู่แก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กชายจตุรพร วงศ์พระราช
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กชายจรูญศักดิ

์

ศรีชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กชายฐิติพงศ์ กลินหอม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กชายธนาวุฒิ อินทรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กชายนพเก้า พยอมหอม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กชายอนุชา มรรคดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๑ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กชายธไนศวรรย์ มีแสน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วสง่า
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กชายศุภชัย สุยะดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กชายสรวิศ โพธิสาร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ ศักดิศรีจันทร์

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กชายจตุพร อารีโชคชัย
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กชายสุรบดินทร์ นามเมือง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กชายทักษดนย์ พิลาตัน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กชายทินกฤต คำลอย
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กชายปรัชญา ขจรโมทย์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองวิจิตร
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กชายเกียรติพงษ์ สุดสังข์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กชายจิราวัฒน์ ชัยชนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กชายสราวุฒิ ไสว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กชายชัยณุวัตร ไชยสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แรงสร้อย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงชาลิสา นันทสิงห์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงดวงฤดี ภูละ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงสุณิสา เมืองจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงฐิติยา บุณทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงสลิษา โสมเกตริน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงสายใจ สายเนตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดหนองบัว  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ แก้วบุญปน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กชายรพีพัฒน์ เรืองคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ อยู่สบาย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กชายชาญวิทย์ อินวันนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กชายเจตรินทร์ ศรีสมบัติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กชายอารักษ์ ไตรศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กชายวรธรรม ยาคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สมบัติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ สิงหะชาติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงรมย์นลิน ภายอุ้ม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กชายกิตติธัช ครองบุญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภายอุ่ม
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กชายดุษฎี ทองละมุล
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กชายภานุพงศ์ จันทรโชตะ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กชายวณัฐพงศ์ คำดี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กชายสุวิจักขณ์ ไชยทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายสมบูรณ์ อุดมสุข
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภายอุ้ม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงณัฐธิดา จงใจ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงปานจันทร์ ปานทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๘
เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ ภายอุ้ม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงพิมพ์สุจี ศรีระเริญ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กชายศิขรินทร์ จันทร์พรหม
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายชานน ซือจริง

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กชายวงศ์วิชญ์ กิงนอก

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ฮาดทักษ์วงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ทองระมุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ทองระมุน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงเยาวเรศ อุ่นแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ ภักดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงศิริมาพร เข็มใคร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงอุรุณี ทองละมุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กชายกวินทร์ สำราญดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กชายณัฐภูมิ เหล่าเขตการณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดชำเขียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กชายสงกรานต์ สมใจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดชำเขียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงกฤษณา กอบกำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดชำเขียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ แถมมนตรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดชำเขียน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดอนแพง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กชายธีรวิทย์ กวางลา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แทนพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา จันดี
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงรัตติยา ประเสริฐชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กชายเดชดำรงค์ ศรแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กชายเนตรนคร ลีลาศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายสิทธิชัย ศรีสุข
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญอภัย
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ติงสะ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พรสุทธิภัทร
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กหญิงปารณีย์ พันธุทุม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญสัตย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กชายทินภัทร ออสันเทียะ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองสี
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กชายอัครพล เสาแพง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กชายวรโชติ ศรีเลิศ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กชายณัฐชัย แสนมหาไชย
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กชายอัครวิทย์ พรอินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ เสาร์ใสย
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กชายกิตตินันท์ พันธ์แก่น ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ วิเศษ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ สวัสดี
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กชายสุริยา มาตแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กชายอนุวัตร ศรีชัย
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงทรรศนีย์ จันดี
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงพราวนา ตุ้มวงศา
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ ธรรมสัตย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สะอาด ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงศิริภักษ์ ศรีวงศ์
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงอรนภา คำใสย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โสภา
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กชายเจริญรักษ์ จันทร์ขาว
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญเฟรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กชายนครินทร์ ลาคำ
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กชายปกรณ์ คำโท
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กชายปยะพงษ์ สินศิริ
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงกัลยกร เสาเวียง ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงตรีชฎา จิตจักร์
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงมลิวัลย์ ธรรมนิยม ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงรัตนไพลิน แสงเดือน
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เงินมูล ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงหนึงนภัส

่

ไพรปา ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วกัณหา ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กชายธนากร เสาสอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กชายยืนยง มะโนรา
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กชายรณกร พิงพวย
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงสุดาทิพย์ คุณพันธ์
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงขวัญพิชชา ตุ่นวงษา
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงรุ่งพลอย อุ่นแก้ว
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กชายกวิน ลาคำ
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กชายคุณากร เพ็ชรหงษ์
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรแก้ว
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กชายทรงเกียรติ มูลอุดม
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กชายภานุพงศ์ โสภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กชายภูตะวัน เสนาน้อย
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กชายวรากร บุญทนาคอน
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงผกามาศ อุ่นพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงภคภัทร สีดำ
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ดาสนม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กชายวีรภัทร พานจันทร์ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

เทศกูล
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กชายศิริพงษ์ บุญเฟรือง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กชายปณิธาณ บัวลา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กชายวิวิศน์ ผการัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กชายณัฐชยาวีร์ เหล็กศรี
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กชายสมศักดิ

์

แก้วธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงวาสินี หงอสนาม
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงธนิดา แถบหอม
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงสุชาดา สุขกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงพวงผกา อินโบราณ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงณัฐนพิน ดวงสิน
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงภัทรกร สอดแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงกุลกัลยา ทองปริน
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงวริศรา คำมีแก่น
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงเกสรา จันทร์อุดม
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กหญิงศศิธร สินศิริ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงวริศรา แก้วธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงภาสุรีย์ แก้วธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงจริยา แก้วธรรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเฟรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กชายธีรพล วิมุตติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

แก้วธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงธีรดา ธิวรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงกานติมา ภูมิภาค

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กชายฐานะวุฒิ เสนาะนำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาปรก วัดตาปรก  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กชายศุภฤกษ์ แถวประโคน
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กชายจิรภัทร บุญเฟรือง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กชายพันธวัสส์ โพธิเตีย

์ ้

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กชายพีรวิชญ์ มูลดับ
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กชายถิรพุทธิ

์

ชุมเกตุ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กชายธีรพัฒน์ หอมหวาน
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงภัทราพร สายจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงอรนิช บุญเฟรือง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงนงนภัส สุภาติ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงนวรัตน์ พิลาดี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงเหมือนฝน บุญเฟรือง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงหัชชพร พิมูลชาติ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงศศิวิรตา พานจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กชายจิราธิป มีศรี
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กชายพิพัฒน์ สายทิพย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ โมห้างหว้า
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ใจหาญ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กชายธนุพล สมเสนา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กชายจิรายุ ดวงมณี
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นักใจธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พิเคราะห์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงพิยาดา ส่งเสริม
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กชายรุ่งตะวัน บุญเฟรือง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กชายวรภัทร เกิดกล้า
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงจันทรา นิลดำ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงกัญญาภัคน์ สุภาพ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กชายธีรภัทร ธรรมจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงธิดา สาโรจน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๖ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กชายภูพงษ์พิชณ์ บุญเฟรือง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กชายธีรพัท กิริยา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กชายธนชัย หงษ์ทอง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ บุญเฟรือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงปนัดดา แสงสุวรรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กชายภาคภูมิ เพียรนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กชายวรพรต กาละพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กชายทวีทรัพย์ บุญเฟรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กชายธนาธรณ์ สาระพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กชายอาจณรงค์ ศรีวิชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สายจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีสวาท
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงโยธกา อารีย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กชายณัฐนันท์ บุญเฟรือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายสมพร สุรินทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กชายพิทักษ์ ผิวขำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กชายสรรพวิชญ์ พรหมชาติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เนียมจิตร
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กชายนโรดม สมประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กชายวรรณธนัย อุ่นแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายบุญยวีร์ ศรีรักษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กชายศิรศักดิ

์

ทิมะวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงกนกอร แสงสัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงเกตุสุดา โสมสัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ปรือปรัก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงทองทิพย์ แสงเดช
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงธัญชนก โยมโคตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงนัยนา อุ่นแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงปริญญา รักสัตย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กชายกฤษณพล จันทร์โท
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงอินทิรา ยอดเทียนธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงชาลิษา โพธิสาร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดภูดินพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กชายกรวิชญ์ ธนะบริหาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กชายจิรายุทธ บุญมาก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองวิจิตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๗ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กชายณัฐกร ผุยห้วน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กชายธนาธรณ์ พานจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ คำลอย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กชายภูบดินทร์ เกษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กชายวรวิช บุญเพ็ง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กชายอภิเดช จุมพล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยาวรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงวรรณวิสา สะอาด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงศรัณย์พร คำโท
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงอุมาภรณ์ พิมมาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กชายกนกศักดิ

์

โคเงิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กชายกรณิศ ภู่ทัศนะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กชายเจริญทรัพย์ เทศมาตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ กงศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำลอย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กชายยศพล นะสาโร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กชายศิริพงษ์ นิวาส
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กชายอติชาติ สมเสนา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กชายอัษฎายุทธ เปนสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา หิมวันต์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงพาณิภัค ศรีกาลัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงภาวินี สีมาทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงกมลวรรณ วงชารี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กชายบวรวิช จันทรแก้วสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กชายจักรินทร์ ทองแย้ม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กชายณัฎฐชัย วันคาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ แสนจุ้ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงอัญชลี วงษ์นคร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กชายวีรภัทร วิลา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๕

นางสาวกัลยาณี ทินวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๖

นายธนะพัฒน์ สุวรรณเลิศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๗

นายจุลจักร โคตมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๘

นางสาวจีรภา ทองเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๙ เด็กหญิงเด็กหญิงกฤษณา

ดวงใจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้8
วัดหลักหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กชายจักรกริช เจียวรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้8
หลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กชายอเนชา บุญโกฏ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้8
หลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีมงคล

๒๖/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้8

หลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กชายพงศธร กังสี

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้8

หลักหิน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ เทศกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา วัดกระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กชายสุริยา อุทา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงอัมธิกา พันธ์แก่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ เสาสอน
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กชายอิทธิพล กุนทัศน์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กชายธนากร นวลแสง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงณัชชา หมู่หนองสังข์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กชายกรวิชญ์ มุสิกะพันธุ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กชายสหวัฒน์ รอดไพรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กชายศิริวัตร จันทร์ดารา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายปราโมทย์ หรรษา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองอิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กชายอพิชัย เสาร์สอน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงอรอุมา อุทา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงจิราลักษณ์ เกิดกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดกระหวัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงธัญญ์นภัส งามบุญ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงนุชนพิน ปรางศรี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงปทมพร ปรางศรี
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงพรมณี โพธิสาร
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล สุพัฒผล
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงอนันตญา บุญเกิด
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงอลิชา บุญธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงสไบเพชร เทพบุตรดี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๗
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

พลเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กชายจักรพงษ์ ไรจ์ดา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัานกันจด วัดกันจด  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กชายภูริพัทธ์ จบกมล
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดบ้านเดือ

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงพิชราพร วงค์คำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดบ้านเดือ

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร อินวันนา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงสุนันทา อินทะนัด
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กชายกิตตินันท์ เหมกุล
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กชายธันยธรณ์ สติ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กชายคณิศร ปนเพ็ง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กชายรักชาติ เกษอินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กชายนันทภพ แก้ววิชัย
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงสุธาสินี ขัวนา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กชายธนบูรณ์ วิชาเพลง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงปนิตา ทาประจิตร
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ปานทอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงทิพย์มนฑา กำลังศิลป
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงวนิดา วรรณประดิษฐ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เลิศศรี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา โถมสันเทียะ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงภัทราภา ขุมดินพิทักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กชายพันชนะ อยู่เย็น
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วกัณหา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กชายธนกร อาจภักดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กชายธีรภัทร ดีดศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กชายสรวิชญ์ อาจภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงแสงดาว อิมอยู่

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงศุภิสรา ขันขวา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กชายฐิติพงษ์ ไพรปา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงอรจิรา ผ่องแผ้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงนาริตา ทองเพิม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงสุรสา ธรรมมา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงกฤติยาพร โพธิสาร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงพรพรรณ ทองเพ็ญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กชายธวัชชัย กุลวุฒิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กชายกฤษณชัย แสนจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กชายธนวัฒ จันทรวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงยูบิน
เหลืองเดชานุรักษ์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กชายปฏิภาน สายชมพู
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ คลำบู่
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงปานประดับ นาคแย้ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงชุลีภรณ์ อาจภักดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กชายเจษฎา อินวันนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กชายธวัชชัย แก้วลอย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กชายสุทัศน์ ทองละมุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กชายศุภกร ไชยสุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กชายอัครพล สติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายนันธวัฒน์ มีวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ภูพวก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงรดารัตน์ ไชยสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กชายภาณุพงษ์ เสน่หา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กชายเดชอุดม ไชยสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงนงค์นาง วงษ์ปรัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กหญิงพรพรรณ ไพบูรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงจีรวรรณ แวงวัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ งามแพง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ สายชล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ฤาชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงกุลปริยา โสดา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงธาริณี อุ่นแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กชายยงยุทธ จินดาวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์พินิจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๐

นายธนากรณ์ อุปมัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สอดศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๒

นายวีรวัฒน์ เกษภูงา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๓

นางสาวอรปรียา สุพรรณดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๔

นายภูริเดช วรรณยุทธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๕

นางสาวมณฑิตา คำแดง
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๖

นายกิตติวัฒน์ แปลงตัว
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๗

นายธนายุต เลากลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๘

นางสาวจันทิมา วรรณทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๙

นางสาวชลิตา คูณสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กชายสุภเวช มะปรางค์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงปณิดา จันทร์เปรียง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงชัญญานุช สะอาด
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงปริยาภัทร นิธิสิริภิญญา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กชายพงศพัศ พงษ์วัลย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กชายมงคล ทองผิว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กชายปณณวัฒน์ มะปรางค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กชายธนกฤต บุญตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กชายกฤษณะพงศ์ สมใจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กชายพอเพียง ดอกพวง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงสุพรรณษา ชาวบ้านเกาะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงผกาวัลย์ สีเขียว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงสุภัสสรา โนนไทย
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงอรทัย ชัยชาติ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กชายนโรดม สมอินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กชายวิริยะ จันดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กชายวรีพงศ์ คูณสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงจารวี บุตรอุดม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ศรีชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กชายสุชานันท์ ลุนคำโต
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพชรบุรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายวัชรินทร์ คำภามา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ผ่องแผ้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงไพริน พิมมาศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

จันทะมัน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงศศิมาพร อินทะวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

สีชมพู
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กชายพังศ์ภัค บังคม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุดใจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กชายวีรภัทร พลคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงทรายแก้ว พรมโลกา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงพิกุล ชาวนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงสุภาวดี คูณสว่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงอาทิตยา โพธิสาร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงจิตรกัญญา ดวนใหญ่
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กชายพงศกร บังคม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงกันต์ชนก บุตรอุดม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ รินทะไชย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์เภา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงห์คร
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรอุดม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กชายอิทธิกร แซ่เฮ่ง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงณัฏฐา บุตรอุดม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กชายกันติชา จอมรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายชวลิต หงบินมา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ตู้จันทึก
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงสุชามาศ แหวนเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กชายศุภกิตต์ จันทะมัน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กชายปุนยวัจน์ บุตรสา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงธัญชนก กล้าหาญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กชายวัชรพล พานจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กชายศุภกานต์ สมบูรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงชนันภรณ์ ไพรเตีย

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ จอมรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงรุ่งตะวัน สาสีมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๕
เด็กหญิงประภาวรรณ

คงมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงรวงข้าว เสาแก่น
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร พงษ์ภูษิต
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ วงษ์พินิจ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม วัดโคกพยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงพิมพร กิวรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม วัดโคกพยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กชายปรวัฒน์ แก้วก้อนน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม วัดโคกพยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงรัตติกาล ระงับภัย
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม วัดโคกพยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หมอปะคำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม วัดโคกพยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กชายอัฐวุฒิ วันอุบล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอม วัดโคกพยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กชายทัตพงศ์ จันทร์เปรียง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม วัดโคกพยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ งบไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอม วัดโคกพยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กชายยศกรณ์ วงษ์มณี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอม วัดโคกพยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายอาณัติ ระงับภัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม วัดโคกพยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ โพธิกระสังข์

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กชายสรศักดิ

์

พาราพนมสุข
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กชายราชันย์ โพธิกระสังข์

์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองละมุล
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงจิรวดี ปรีเปรม
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงราชาวฎี บุญมา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงอรอุมา โพธิกระสังข์

์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงวรัทยา นำสุข
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงปกิตตา บุญประสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กชายธรรมนิต โพธิสาร
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงธนิสร บานที
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กชายวิวัฒน์ชัย เกษี
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีดาพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ ไก่แก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กชายพัชรพล วันนุบล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กชายศรัณยู มีโคตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กชายชานนท์ ศรีดาพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กชายนนทพันธ์ จันทสนธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กชายพิทักษ์ ทองละมุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิมัน

์ ่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แดงดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กชายศักดิสยาม

์

หงษ์โต
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อาจภักดี
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สมบัติ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงชยานันท์ แก้วลอย
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงบุษยากร เปยพรัด
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงพิมพ์สุดา บุญจูม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กชายพสุนิต ดอกพอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กชายกิตติคุณ โพธิสาร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กชายชัชพงศ์ รอดดอนไพร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กชายธนกฤต โพธิสาร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กชายพงศกร มนทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงจรรยพร โพธิสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงนิพาดา กาลสุวรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ สุดสังข์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สุดสังข์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงสุพรรณิกา สมบัติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงณิชกานต์ เดินไพร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ไวทัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กชายนัทธพงศ์ จันทิมาลย์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กชายรพีภัทร การะพา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กชายชัยบดินทร์ พูลพิชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงวีเว พรทนา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กชายกฤษฎา โพธิกระสังข์

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายจักรชัย แก้วลอย
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายณัฐพล สุดสังข์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายธนกฤต แก้วลอย
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายธัชชัย ระมินโท
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ลาภทวี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กชายอรรณพ เลิศศรี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร ปรีเปรม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงจันทร์นภา คำสุข
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงชลดา โพธิกระสังข์

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงนัฐธิชา คณะรถ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงนันทิภาคย์ โพธิกระสังข์

์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงเนตรนภา สายจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงอริสรา โพธิสาร
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กชายปรวิทย์ เทาศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายชิษณุชา ไชยสุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กชายชินพัฒน์ มังคละ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กชายณัฐภัทร งอนสวรรค์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กชายธัชพล โพธิสาร
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงธิติพร วันนุบล
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงกฤตยา ภูอาลัย
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงนิวาริน โพธิสาร
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงชนัญชิดา โพธิสาร
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงอัสรีย์ญา มังคละ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงชมพูนุท ชัยรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงปานจันทร์ ทานประสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิกระสังข์

์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงเบญญาภา สำลี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กชายธนกร ยาเสร็จ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงพิทนันท์ พิลัน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กชายศดานนท์ วันเพ็ญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กชายรัฐนนท์ แก้วกัณหา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กชายนันทวัฒน์ โพธิสาร
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กชายภาคภูมิ โพธิสาร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองแสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงธนภรณ์ สุดสังข์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงกฤษณา จันคนา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ศรีบัว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กชายคมกริช นึกไม่ลืม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กชายรัฐเขต ผิวหอม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กชายกรกฤช สุดสังข์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กชายปยะษกรณ์ บุญโพชา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กชายปภังกร ก่อแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กชายกฤษดา เรืองคำ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กชายวัชรินทร์ เมฆพล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ นาถาบำรุง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ โพธิขาว

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงอธิชา บุญพร้อม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงอารยา ปานทอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงนภัสสร ขาวสอาด
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงเอมพิกา สุดสังข์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงธีรารัตน์ ก่อแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงวิภากร บุญหนัก
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา สุดสังข์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงวิภาพร กันมา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงกชกร สุดสังขฺ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงนภัสสร สุดสังข์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงพชรยาภรณ์ โพธิกระสังข์

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงภัทราพร โพธิสาร
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงชนัญชิดา เรืองคำ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กชายพงษ์พิชญ์ พนจะโปะ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงประภาศิริ โสภา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กชายพงศกร เกิดกุล
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

แก้วลอย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กชายณภัทร สุดสังข์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กชายสิทธิชัย เทาศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กชายพงษ์ปกรณ์ พุทธภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กชายศุภวัฒน์ นันทา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๖ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ประวัติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กชายสรยุทธ สุดสังข์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายวิทวัส สีดาพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กชายเอกรินทร์ จันทะนันท์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ มิเล
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กชายธนากร เลิศศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กชายสถาพร พะโสม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เมฆคลี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงรุจิรา สินศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงณัฐพร จิตรโสม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญไชย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงชุลีพร นิมาลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงสัณห์สินี ใชยหาเทพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงอารยา ชืนใจ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ราษี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กชายวัชรพล เมฆคลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ คุ้มทอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิสอน

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กชายสุชาติ เลิศศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงเกล็ดทราย โพธิสาร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงบุญธิชา ขยันวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงพรวิษา พะโสม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงสุรัสวดี สมพงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กชายกิตติโชค จันทะเสน
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขนาน หนองขนาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญมา
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขนาน หนองขนาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงนุชจรี สุดสังข์

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขนาน หนองขนาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงปรัฐกร พุดหอม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขนาน หนองขนาน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กชายนพรัตน์ โพธิอุดม

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กชายธีรติ ผาลา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กชายณฐกร อุปสุข
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กชายจัสติน เวอร์มูลเลน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงจิราพัชร วงศ์ชัย
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงกัญญณัช บุญชัย
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงวีณารัตน์ บุญเหลือ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

อังคพนมไพร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กชายณัฏฐภัทร สดำป
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กชายชุติเดช นำนวล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กชายส่งศักดิ

์

สามศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายฐิติ บุญศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงแก้วตา หอมหวาน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กชายณัฐภัทร พานจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ไชยทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิอุดม

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กชายเสกสรรค์ พลธีระ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กชายพงษ์เทพ สุณาวงค์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงอัญชิสา บุญเฟรือง
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กชายอภิชาติ รุ่งคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ บัวผัน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กชายธุวานนท์ รุ่งคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงวรกมล เกษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กชายสุริยา รุ่งคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กชายกิตติพัทธ์ โสมที
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กชายชญานนท์ วรรณโกสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุ่นแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กชายพงศ์พณิช ศรีวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กชายพุทธพงษ์ อายุวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายศุภณัฐ นิลทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กชายวุฒิภัทร คำสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กชายศุภกร นาคศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

คำเสียง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กชายสิทธิพร ศรีวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กชายอิทธิกร ไสว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ปใจคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงขวัญจุฬา พูเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สังกา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงฐิญาดา แพงศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงเทียงตะวัน

่

นันทะสิงห์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงนันทิยา ภิญโญ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงราชาวดี ดวงแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงลักษมี ศรีมงคล
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงวรัทยา กำแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงวราพร กิตติกา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์ซอม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงสุชาดา อ่อนนวล
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา นิลเพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงอรทัย ทองละมุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงอรพินท์ บุตรสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กชายญาณภัทร กันยา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กชายณัฐวัตร แก้วกัณหา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ เกิดเพิมดี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กชายภาสวิชญ์ นำนวล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กชายวรรธนสิน พลคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กชายวีระพร นิลพัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงกมลฉัตร แถบหอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงกันติชา สารพงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงจิรายุ บุตรสัมฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงจีระนันท์ บุญลด
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ดวงดีกมลทัศน์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญขาว
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงชนัญญา คำประวัติ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงชนานันท์ นวลแย้ม
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงชนิษฐา บุญปยภัทรสร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ปญญาประชุม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ บุตรสัมฤทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงนภัสสร สารเดช
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงนวนันท์ นาคศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เนียมพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงพนิดา จันทร์เภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงราชาวดี ใยอุบล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงวริศรา นิลภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงวลัยพร อุ่นคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงธีมาพร แสงอรุณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กชายธาวิน สุวรรณวงค์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงกชกร ประเสริฐสิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงศวิตา คูณภาค
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงศศิชา คูณภาค
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญเหลือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ลายประจักษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงภัศทรา อุทธา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงปานชนก พรมนำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงอรดี สาหะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงวันวิสา ท่อนทองแดง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงปริศนา วงค์ครรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กชายกันตินันท์ เด็ดดวง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กชายเดชนรินทร์ นิลสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ นำนวล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กชายนิเวศน์ บุญขาว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กชายพงศธร นำกรอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กชายพัฒวรรษ ราภรณ์พิจิตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กชายภัทรภูมิ บุญมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กชายภูวดล โพธิสาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กชายศักดิดา

์

สมพงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กชายนพพร ทองแพรว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ มัดเปา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงกนิกา คำใส
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงแก้วมณี จันทร์หงษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงชลิดา สมจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงญานิศา สาหะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงพัชริดา จะโนรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงพิชญธิดา พันธ์ลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงแพรวพรรณ เนียนแนบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงภัคจิรา วงค์รักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงเมธาวินี เจียงวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงกันยาวีร์ คำใส
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ รุ่งคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงสุนิสา ประหม่า
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงสุรัมภา ไชยทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กชายคเชนทร์ สรรพสุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กชายจักรธร หวังผล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กชายทวีศิลป เนียนแนบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กชายเทียนชัย โสพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กชายธนกฤต อายุวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กชายธนศักดิ

์

อุปถัมภ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กชายธิติพัฒน์ พรมนำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กชายปณณวัฒน์ สมแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กชายพิณกวี งามรูป
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กชายภคพล บุญยง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กชายภควัต ประมูลชาติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กชายศราวุธ บุญขาว
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กชายศักขรินทร์ สอดแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญสัตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กชายอดุลย์ ทองละมุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ กะตะศิลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงกัญญานี นำนวล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงเขมิกา พิมษร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทียมจิตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงชนัญญา ปเรพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงชาลิสา แถบหอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงฐิตาพร อินโบราณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงนาริสา จำนงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงปนัดดา ตาลสันเทียะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงรัญชนา สุขจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ สมนึก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงศรีลาวรรณ นพพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สติปญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงฐิติญา สุดประเสริฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กชายอดิเทพ นรเนตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กชายวิมุต ศรีสละ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กชายธีรยุทธ บุญเฟรือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กชายอิทธิ สวัสดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ไชยเสริฐ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อินโบราณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ผุยดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงปลายฝน ทองมนต์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงกันติชา ศรีจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กชายศรัญ สารสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กชายภัทรภูมิ ศรีดาพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงปานตะวัน ฤทธิชิน

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กชายโตมร บุญเรืองศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กชายอธิวัฒน์ จันทรา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงสุมิตรา ชูราษี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงดาวริน พิทักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ปากมาด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สร้อยทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงภัทรวดี วิยะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กชายธนาตย์ เมืองกลม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กชายพีระยุทธ พรมมินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กชายณัฐภัทร เชือสา

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กชายจิตวัต เทพศิริ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กชายธนภัทร เทียงวงค์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กชายพัสกร โพธิสาร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กชายนพศักดิ

์

จันทร์สง่า
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กชายจิรายุทธ ศิลาชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กชายปรัญชัย บุญเกิดศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กชายตรีรัตน์ บุพศิริ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กชายนนทวัทธ์ อาโป
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กชายภคพล มุ่งผล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กชายจตุพงศ์ บุญเฟรือง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กชายศรัณยพงศ์ มณีภัณฑ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขันขัว
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ เทาศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงจิตตรา วาโยวิเศษ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงอรกัญญา เสน่หา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๕

นายเลอศักดิ

์

แทนหอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๖

นายสิทธิพงษ์

์

ศรีเทา
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๗

นางสาวกาญจนา ไชยโชติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๘

นางสาวชมพูนุช ไชยโชติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๙

นางสาวชลดา ไชยโชติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๒ / ๔๔๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๐

นางสาวพิสมัย ไชยโชติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๑

นางสาวศศินา พงษ์วัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๒

นางสาวสุภัสสร สุภาพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๓

นางสาวอลิษา ธรรมคุณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๔

นางสาวชานิตา สุจันทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๕

นางสาวรัตนาพร พลคำ
๐๑/๑๒/๒๕๓๘

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๖

นางสาวจันทิมา บุญมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๗

นางสาวอรณี ศรีมงคล
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๘

นางสาวสุภาวรรณ สุดใจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๙

นายเกียรติศักดิ

์

กล่อมจิตร
๑๗/๐๘/๒๕๓๕

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๐

นางสาวกรรณิการ์ ทองสุวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๑

นายธวัชชัย แก้วใจรักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๒

นางสาวสุพัตรา จันทร์เปรียง
๐๘/๐๓/๒๕๓๔

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๓

นางสาวภาวินี โพธิกระสังข์

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงภัทรภร นามรัสศรี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีษะ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กชายปราโมทย์ คืนดี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงสุธีกานต์ ขวัญเมือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กชายเค็นอิชิโร่ คุโบกิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงชาลิณี ศรีธรรมานุสาร
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงสุวรรณภา บัวพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงพิชชา ไชยาเทพ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงปรีดิรติ

์

แก้วมณี
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงตรีชดา คล้ายผึง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงศศิวิมล ไชยชนะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กชายอาธาร รีส
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงเบญญาภา ฝงสระ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงกตัญณุตา ธัญญารักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กชายณฐพงศ์ คำโท
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กชายดนัยฤทธิ

์

จุลมาศ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขขวด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กชายวิรัตน์ ไชยสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงพัชธิดา พิลาศาสตร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงชุติกมนต์ นาคพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กชายฉัตรดนัย อุ่นแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กชายศุภวัฒน์ ประชุมชัย
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กชายอดิเทพ แก้วธรรม
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กชายถิรพล เสน่หา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กชายพงศกร บัวศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กชายธนพล พรหมรินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กชายปรเมษฐ์ พวงกระโทก
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กชายภูมินทร์ พันธ์พระ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กชายทวิชา นันทวรเมธ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กชายวรพล มีศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กชายนฤบดินทร์ ชมทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กชายชัยพร เมธเมาลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กชายศิลา พิลาดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงภัทราพร อูบคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงสรรพพร มนทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงนพรัตน์ สายเนตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีระเริญ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงณิชยกานต์ อินธิเดช
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงนาขวัญ ลันดา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงปวริศา สุขศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงทิฐินันท์ โพธิกระสังข์

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงอรปรียา สีสะอาด
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงปานณิศา หงษ์ทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงจีรพร ศรีพรม
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงธีมาพร ขันคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กชายปุรเชษฐ์ พิมมาศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กชายวชิรวิทย์ สิงคร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กชายเจษฎา อินตา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายปฏิภาณ แก้วแสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กชายสิรภพ ผิวงาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กชายธนาคิม กายชาติ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กชายยศกร กุลเกษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กชายอุดม ไชยสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กชายยศพล แก้วมงคล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กชายธนากร โพธิสาร
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงสุณิสา วรรณทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงดวงทิพย์ เจริญผล
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงละอองทิพย์ อิจิดะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๒ เด็กหญิงมิเชล แฟรนชีส

โคลาเซอร์โด
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงจิดาภา ทนทาน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงสุภัทรฉรา บังคม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กชายวรวุฒิ พันธุลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กชายชนวีร์ มีวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายชัยพร บุญจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กชายธีรพัทธ์ หานนท์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงจินดาภัทร ไสว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา จันเปรียง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงอังสณา วันลักษณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงวาสนา ศรีวัง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงฐิติชญารัตน์ ดอกผล
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กชายกำชัย สิงห์วิชา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กชายธนโชติ พวงบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กชายณัฐพล นิลเพ็ชร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กชายปกปอง พิมพร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กชายพชรพล ชูคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กชายวรเชษฐ์ มุ่งมาตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กชายวิชิต เก่งมนตรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กชายอชิระ ศรีระเริญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กชายนราวิชญ์ นำหวาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงกรรณิกา สันขาว
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผิวเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงกัณธิชา โสมมา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงจันทิมา แน่นดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยสุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงวิภา วรรณทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงวิภาดา พิญญาณ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงศุภิสรา ตาวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ไชยสุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงสุนันทา พันมลี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงอรวรา แถบหอม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงศลิษา ปญญาเหลือ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๕ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กชายภูรินทร์ นะวะสด
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงธัญญากรณ์ เทียมจิตต์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กชายพงศธร ชนะดี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ สินศิริ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กชายจริงใจ ผิวอ่อน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงมนัสวี บู่ตัง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กชายวิจิตรศิลป ไกรศรีวรรธนะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงวิยะดารัตน์
มงคลแก้วธนาคุณ ๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กชายอธิป ทาสี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กชายณัฐภัทร บุญเฟรือง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงอัมราพร เนตร์ศรีเงิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงจิรัชญา วรรณทอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงเสาวคนธ์ ไชยเทพ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงธนภรณ์ คำโท
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงธนิตา สุดาชาติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กชายชลากร จันทเสน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กชายอธิภัทร วรรณวุฒิกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กชายบุริศน์ เนาว์ศรีสอน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงกนกลักษณ์ คำสอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงฐิตาพร เตียมตัง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงพริมรดา ธนาคีรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ปญญา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงจินตนา นรสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงพรธิดา การเกษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงนิชาภา นวลหงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กชายปรติ ไชยณรา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กชายภาสกร เอือธนาคม

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ขจรเจริญกุล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กชายถิรวัฒน์ โพธิสาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กชายกฤษฏา โมห้างหว้า
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กชายชาญณรงค์ นวลทอง
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กชายทูนทรัพย์ ในเรือน
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กชายปรัชญา กุนเท้ง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กชายโยธา ยศวิจิตร
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กชายวัชรภรณ์ โสมสัย
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กชายสิทธินนท์ กิงไธสง

่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิแจ่ม

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงพัชรวดี หลายแห่ง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา วรรณทอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงอภิชญา ชลเทพ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงศศิปรียา พิมมาศ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กชายกฤษณ แสนปลืม

้

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กชายวีรกุล เวชวิกุล
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงชนิดาภา ภานุมาศ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๙
เด็กชายเทพประธาน หนองม่วง

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาราง วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงศลิษา ดวงมูล
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาราง วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงณาธิปญา หาญวิชัย
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาราง วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีเลิศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กลีบฉวี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กชายทวี พงษ์ธนู
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กชายธานินทร์ อินธนู
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายภัทรพล สะเดาทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กชายรัฐกร บึงไกร
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีบริบูรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กชายศุภฤกษ์ พาซือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงกรวรินทร์ สีสัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงจิราวดี ถาพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงนภาภรณ์ สมบูรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงนัฎฐนิชา แสงอุ่น
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงเนตรนภา ไชยสาร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สีสัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงอภิชญา ทองเลิศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงอรนุช ขุนพรมเครือง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

นรสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กชายไชยเชษฐ์ นามวิชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กชายพัสกร รัตนประกอบ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กชายศึกษิต ระยับศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กชายสุรบดี เพ็งแจ่ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงกนกพร พรหมลิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงกมลชนก บรรจง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงชลิตา คำเสียง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงณัฐพร แสนสะอาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงดวงกมล ศรีคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงธัญวรรณ นามมนตรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงพิชฌพร แจ่มศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงภัณฑิรา เข็มทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กชายภูวรินทร์ บุญเลิศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กหญิงเจนจิรา คำเสียง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงธนพร ระยับศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กหญิงมธุรส ศรีหา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กหญิงศรัญยภรณ์ พงษ์สุระ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กชายธนรัฐ แสงมาศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กชายยศวรรธน์ หล้าคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงจันทร์รุ่ง บุญมาก
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงลลิตา เชือหมอดู

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กชายธนธรณ์ สมภาค
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กชายนันทวัฒน์ เตชะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กชายพงษ์พิสิษฐ์ แหวนวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กชายวรรษชล สุขเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงจุฬามณี จันดำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงฐิติวรดา เหล่าเลิศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงบุษกร คำเสียง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๘
เด็กหญิงภิรมย์พรรณ ประจำถิน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กหญิงอวัสดา ภูแส
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กชายกอบบุญ เทียนขาว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กชายณัฐพล ตะเภาพงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กชายนราธิป ขิงทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กชายประสพโชค โยนะพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กชายมานะ ศรีเลิศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ ใจเพ็ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กชายวัชรพล เข็มทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กชายสัญชนน ศักดา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กชายอนุวิท เดือนขาว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กชายอานัส ธรรมบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทพเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงนริศรา เทียนขาว
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงนิรภัทร ถ้วนสัมฤทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงวรุณรดี เพ็งพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงศศิธร ไกรยา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงสุพรรษา อินทศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงอรทัย แก้วนิมิตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กชายกฤษณพล อัครชาติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กชายกฤษดา เปรียมพิมาย

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายธนาดล ทองพาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กชายธันวัฒน์ ประหวัน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กชายนนทพัทธ์ รานอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กชายนิติภูมิ พลธรรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กชายรัฐพร ครองแสนเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๔

นายวีรภัทร ศรีสรรงาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กชายศุภกฤษณ์ สายบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงศศิวิมล ระหาร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงศิรภัสสร ม่วงอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงอรัญญา คำพันชนะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายกฤษดา เตชะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กชายกวี ศรีเลิศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กชายจิณณพัต สุพรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กชายณัฐนันท์ พรมลิ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กชายประภากร เย็นสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กชายโสภณวิชญ์ ทองใบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กชายอโนทัย เชิดเวียง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กชายอภินันท์ สีสัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มงคล
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงขวัญจิรา พ้นภัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงนันทพร จันทร์สว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กชายถิรนัย อุดม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงปวีณา ราชพิมาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงสุกันยา ประมวล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวบาล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กชายบรรณวิชญ์ ธีระบุตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ศรีระษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กหญิงดวงนฤมล บูระพา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงธิดาดาว ครบุรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงรัตนาวดี วิยาสิงห์
๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงอาทิตยา หงส์ศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กชายชาคริท ศิลาชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กชายปยะวัฒน์ ทองพาด
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงโชติกา สีสัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงนำเพชร บุญทูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงปยดา คำเสียง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กชายพรหมมินทร์ วังกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงรุ่งฤทัย พรมทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงศุภักษร จันทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กชายพัทธพล สีสัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงพันภษา ระยับศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงสุฐิตา สีสัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ลาภเสนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กชายพิเชษฐ์ หงศิริ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กชายทนาธรณ์ พรมหลวงศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กชายปฏิภาณ สีดำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พงษ์ธนู
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กชายวสวัตติ

์

แหวนเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กชายกฤตนัน กันตะภาค
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กชายธีระพล ไฉนกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กชายอัครพล เพ็งสันต์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กชายพีรณัฐ สงละออ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๒

เด็กชายศุมินทร์ อินตา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงชนาธินาถ สมสะอาด
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ ทรงกรด
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงกชพร แสงมาศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กชายสรรพวัต ปุเรสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กชายจักรภัทร กาลพงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กชายพงศ์ศิริ ศรีเลิศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กชายพิสิษฐ์ โทตันคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๐ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กชายศักดา โทแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กชายสิทธินนท์ วิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กชายสุวิทย์ จันมะณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทรงศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงสุพิตา ประพาน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กชายจีรวัฒน์ เริงสมัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๖

นายธนดล ไทรชมพู
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กชายปรเมษฐ์ สวัสดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กชายพงศธร คำพันชนะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีระษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กหญิงวาดอรุณ จันรอด
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กชายพงษ์วิสิทธิ

์

พานิชนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๒

นายธเนศ คำมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๓

นางสาวปยธิดา เชือประทุม

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๔

นายอินทัช คำศีรแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๕

นางสาววิยะดา คุชิตา
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๖

นายณรงฤทธิ

์

ราชธานี
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๗

นางสาวจิราภรณ์ ไกรยา
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๘

นายเฉลิมเกียรติ แหวนเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๙

นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๐

นายธีรศักดิ

์

เข็มทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๑

นางสาวชลิญญา สิงขร
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๒

นายเด่นชัย ระยับศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๓

นายธีรภัทร แก้วยอดลา
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๔

นายรัฐพงษ์ ตันทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๕

นายอดิศักดิ

์

จำปาพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เข็มทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๗

นางสาววิไลพร ระยับศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๘

นายธีรภัทร เข็มทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๙

นายสมบูรณ์ ระยับศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๐

นางสาวกมลวรรณ อินปากดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๑

นางสาวกรรณิกา บุญประกอบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๒

นายจักรกฤษ โนนสูง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๓

นายญาณพัฒน์ คำมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๔

นายสิทธิกร บุญประกอบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๕

นางสาวจิราพรรณ จุลบุตรดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๖

นางสาวสุชาดา เหมือนศรีชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๗

นางสาวจันทร์ธิมา จ่ามี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๘

นายราชฤทธิ

์

เครือมาศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๙

นายอดิลักษณ์ บุญทัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๐

นางสาวอรปรียา ม่วงอ่อน
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๑

นายจักรกฤษณ์ พงษ์สุระ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๒

นางสาวสายธาร ปุญญา
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๓

นางสาววราภรณ์ ศิริจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๔

นายกิตติวัฒน์ เติมใจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๕

นางสาวธัญลักษณ์ แก้วละมุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๖

นางสาวกิตติยาภรณ์ ดีโสภามาตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๗

นายประกาสิทธิ

์

คำมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๘

นายภานุพงษ์ เรือนรส
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๙

นายธีราธิบดี พรหมลิ
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๐

นางสาวฟารุ่ง ระยับศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๑

นางสาวกนกวรรณ บุ้งทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๒

นายเจษฏา วงศ์เสนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๓

นายโยธิน พวงพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๔

นายคุณากร แก้วศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๕

นางสาวเขมฤทัย มาลัยไชสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๖

นางสาวสุชาดา แสนทวี
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๗

นางสาวทิพย์กมล แสงมาศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๘

นายเลิศชัย เพ็งพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๙

นางสาวสุชาดา คิดสม
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๐
นางสาวจันทราลักษณ์

บุญประกอบ
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๑

นางสาวอรกานต์ นรดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๒

นายตะวันฉาย สุขเติม
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๓

นายวันชัย คำเสียง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๔

นายอดิศักดิ

์

บุตรดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๕

นางสาวประติภา หงษ์ทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๖

นายธนวันต์ สุภานาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๗

นายนันธพร อุปชฌาย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๘

นายบัญชา สีสันต์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๙

นายปฏิพล คำเสียง
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๐

นายภานุพงศ์ พรหมลิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กชายจรัส บุตรศรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงพัณณิตา พันธ์ดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงจินดาวรรณ บุตรศรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กชายพันธการ พิมพะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กชายธีระเทพ ม่วงอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กชายจิรายุ พรหมลิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กชายระพีพันธ์ อสิพงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญทัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินตา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กชายวงศพัทธ์ สุขพะเนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กชายชัยวุฒิ สาวะหะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กชายธีรภัทร พรมลิ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กชายอภิวัตร์ แก้วละมุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงตรีเนตร นรดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ พรมลิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงศศิวิมล พรมลิ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงอลิสา พรมลิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงจันทการติ

์

พรมลิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กชายวินัย สิงขรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ พรหมลิ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กชายยุทธนา พิมพะ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงกันยรัตน์ ม่วงอ่อน
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ลกัส กัณหา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายดนุสรณ์ หลวงราช
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงเชาวณี พรมลิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ อินทบิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กชายจิรเมธ เหล่าเลิศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กชายรัตนชัย งามเลิศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงสุภาคินี กลินมาลัย

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงสุนิสา รุนระวงศ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ไทรโยค
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองหล่อ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ปุณกรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ คำนวนถ้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กชายธีร์กวิน แหวนเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญสโต
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา สีสันต์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงรุ้งนภา แสงมาศ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงสุภัสสร สุขคุ้ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงสุภารัตน์ สิงห์คำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กชายจักรพงศ์ มากหุ่น
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กชายอริย์ธัช ทองหล่อ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ บัวลอย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กชายเขมินทร์ พรมลิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กชายวิโรจน์ นาคนวล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายณัฐพล สมนาค
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กชายวีรวัฒน์ แหวนเงิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นรดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงวรวรรณ สีดาชมภู
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงจุฑามาศ จารุจิตเกษม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กชายเอกอาทิตย์ จันทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กชายแสนชัย แก้วละมุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กชายวีรภาพ อ่อนอวบ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กชายสิทธิชัย พิมพ์ละออ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กชายชัชวิน แก้วละมุล
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงสกุลรัตน์ จุลทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงปยะดา พันธุกาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๙
เด็กหญิงพรพรรณนิล แก้วละมุล

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๐
เด็กหญิงปรีณาพรรณ แก้วละมุล

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงวรรณนิสา กางหอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กชายณัฎฐากร นาสมรูป
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงธีร์จุฑา ประทุมวัน
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กชายปณณฑัต อินทร์ตา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กชายพีรวัฒน์ เตชะ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงพิมพิชา อินทร์ตา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงสุชาดา คำทา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กชายอนุวัทย์ เย็นหลักร้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กชายโกวิท เตชะ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กชายณัฏฐกิตติ สุธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กชายธีรวัฒน์ บุตรโสม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กชายอภิชาติ อินตา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงมะลิวรรณ สันโส
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กชายณัฐภูมิ ไพรสมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ช้อนดำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญมาก
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กชายอภิวัฒน์ สิงขรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กชายปราการ สิงขรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ นพพิบูลย์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นรดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ แจ้งไพร
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงพัญธ์วิรา บุญกล้า
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยืนยาว
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงปวีมล หว่านเครือ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงสุรางคนาง นรดี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงวารินทร์ ศรีนูเดช
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงกนกเนตร แก้วละมุล
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงรัตน์ติการ โถทอง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กชายนวมินทร์ พันธ์พม่า
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กชายฐานพัฒน์ สุขเติม
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงอัญญาณี เหล่าเลิศ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงทรงอัปสร พรหมลิ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงเพ็ญจพร วงศ์ละคร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กชายสมพงษ์ พันธ์พม่า
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แซ่เฉิง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงสุวิมล พันธ์พม่า
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ แจ่มใส
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงนิชานันท์ ทองหล่อ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา นรดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กชายธรดล ศรีสิงห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กชายพิทักษ์ นรดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กชายภิญโญ จันทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กชายวายุพัฒน์ ม่วงอ่อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงกาญจนา แก่นอินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงจันจิรา เดือนขาว
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงธัญญา ปองภัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงศศิธร ทองหล่อ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กชายดำรงศักดิ

์

อินทร์หอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสนศิริ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา พิมพะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงสุนิษา กางหอม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองรอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เดือนขาว
๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงพัชรี สิงขร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงกัลยาณี มลศิลป
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงธนัญญา แก้วละมุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงสุจิรา แหวนวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงจารุมน วิเศษรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๙

นางสาวสุทธิดา วงศ์จันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๐

นายกิตติศักดิ

์

แก้วละมุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๑

นายณัฐวัตร คำภีระ
๒๒/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๒

นายพงษ์กวี เสียงเพราะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงกนกรักษ์ แก้วละมุล
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงวริษา พิมพะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กชายรัฐติภูมิ เชือสายดวง

้

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กชายวรายุทธ เกษฎา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ขนานชี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงมนทิราลัย คิอินธิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กชายกฤษฎา ใจชนะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กชายอดิศร ปยะไพร
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กชายอนันต์ คัทเนตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ลับโกษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงกัญจนพร ไชยวารี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงพรวดี ลาปราบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ สิงขรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

เหล่าเลิศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ พระจันทร์ตรา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กชายจุฑาภัทร แก้วละมุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ สิงขรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กชายมงคลชัย สิงขรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กชายวีระยุทธ สิงขรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กชายชินวัฒน์ ชัยวาลี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กชายอลงกรณ์ กิงแก้ว

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงพิมพ์นิสา จันดำ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กชายสิรภพ ผักไหม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงนิลดา ไชยภา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กชายอัตติญะ งามเปรียม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงมาริษา มลิพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงจิรัชญา มะณีลำ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กชายพัชรพล แสนเงิน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา แหวนวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงอัญชลี แสงมาศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงพัชรีรัชต์ สลายทอง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงวัลวิสา นาสมใจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงบุญสิตา แหวนวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงสิดาพร แสงมาศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กชายพิษณุพงศ์ เสนนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงสุทธิดา เทพอรัญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเภา วัดตูมสามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงธิญาดา ฉิมพินิจ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงสุนิสา พันธมาศ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงพรนภา การเกษ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กชายอดิเทพ ไชยภา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บูรณะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กชายณัฐยศ อุทัยคาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงสุมินตรา อุ้มเชือ

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงอัยยาวีร์ เรืองรอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กชายมังกร กระสังข์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กชายพงศ์ธนัช เจนพิทักษ์คุณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ไชยนิตย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญอุดม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงพิมลแข แหวนเงิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กชายวาณิชย์ แสงอุ่น
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงเรวะดี ดีขุนทด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กชายภูริพัต เขียวสด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กชายพัทรพงศ์ สัตย์รักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กชายฆนากร จันทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กชายเกษมศันต์ อินตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กชายสุรอินทร์ ทองหล่อ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พันธมาศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงแก้วตา บัญชาเมฆ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

ทองหล่อ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กชายอนิวัตติ

์

บัวทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กชายอนุรักษ์ โอชารส
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กชายจารุกิตติ

์

พันธ์ชนะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กชายวัชรพงษ์ ปะทะกัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กชายปราโมทย์ ดวงวัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กชายจิราวัฒน์ มันหยวก

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กชายธนาวัฒน์ แหวนเงิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กชายวิทยา ภาคฤทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กชายเติมศักดิ

์

คำเสียง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กชายภูวนาถ พวงชมภู
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงอัมพกา แสงมาศ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายธนิน เอียมสกุล

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กชายรุ่งเรือง ศรีไพรวัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กชายอินทนิล แสงมาศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กชายวรายุทธ์ จันทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กชายนิธิ ตันทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สะตะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กชายฐากูร เนืองเอม

่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กชายธีรนันท์ จันทร์โท
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กชายพงศธร โพนขัน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กชายวีรพล ยอดจันดา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กชายศิริชัย สุภาวหา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

เลาเลิศ
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กชายอดิสรณ์ พันธมาศ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กชายอนิเทพ สมบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กชายอภินันท์ บุญทูล
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงจิรประภา นรดี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงธนวรรณ แสงอุ่น
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงปริชาติ แสงมาศ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ลดา สัมนิตย์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงพิยดา สง่างาม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กหญิงเพียงฟา แสงอุ่น
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงวิสุดา สายแก้ว
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงศิริวิภา นรดี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงสายฝน พันธมาศ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงสิรภัทร บุญทูล
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กชายวีรภัทร พันธมาศ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กชายกาจพล นรดี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กชายฉัตรทพล เบียดนอก
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กชายพุทธิวงค์ ศรีสมบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กชายสรรพวัต พันธมาศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กชายสนธยา อินตา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กชายอนุชา เพ็ชรกำเนิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สินสุพรรณ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงอลิษา บุญมาก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงอรอุมา อินตา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงชมพูนุช อินตา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กชายภูริภัทร์ ไพศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กชายธนวิชญ์ พันธมาศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ ผิวนวล
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กชายณัฐกรณ์ นาคนวล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กชายอรรคพล พิศพิรมณ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กชายกิตติวัฒน์ นาคนวล
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กชายธนพัฒน์ ปนทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงพรณิสา วิเศษชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงสุภาวดี บุญนำ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงดวงตะวัน นาคนวล
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงปุณยาพร นาคนวล
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงธนพร นนธิบุตร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงกีรัตยา บรรเทิงใจ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงอารดา แสงเพ็ง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงธนพร สง่างาม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงนลินนิภา นาคนวล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงคุณิตา แก้วด่านกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กชายวัชรินทร์ แสงเพ็ญ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ พันจันดา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กชายบุญมา นาคนวล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทวีชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กชายอานนท์ ศิลาชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

แหวนวเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กชายนัฐพงษ์ สมพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กชายสันติสุข นาคนวล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงราชาวดี สุขจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กหญิงภิรัญญา นาคนวล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กชายสิทธิโชค อัคชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กชายไกรรัตน์ อุปครุฑ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงมุทิตา คำเสียง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงเยาวเรศ มาสยารักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงกอบกุล ประสงค์ทรัพย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กชายกิตติพิชญ์ ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงกิตติกา ไชยภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปวงงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กชายอินทร์ สันติปาร์ตี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กชายศุภมงคล สายเรือง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงนันทิพร แก้วละมุล
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงธัญญาศิริ ประคองใจ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๘
เด็กหญิงเนตรนภาพร

บูรณะ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงพรธิตา เวชไทสงค์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงดวงฤทัย ไชยทิพย์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กชายณัฐนนท์ บัวเขียว
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กชายภูริภัทร ทองหล่อ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กชายระพีพัฒน์ ยอดอาจ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงธันยา แสงอุ่น
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงจารวี แสงมาศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงกัญญา เสียงลำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงบุณณดา กือรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กชายจิรภัทร บุญเสริม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองหล่อ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงบัณฑิตา งาหอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงรพีพรรณ สิงขร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงวนิดา สุภนาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กชายธนา นรสีหา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กชายพงศธร มีสิทธิดี

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กชายสุธี งามนัก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กชายสุรนนท์ พันธมาศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงลาวัล แก้วจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สาทิพย์จันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงอรทัย คุชิตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงอุษา แสงอุ่นห์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ เจริญยิง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงลลิตา สง่างาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา คำใส

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา โถทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กชายกิตติธร พลทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กหญิงสายสวรรค์ พันธมาศ
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงสุธาสิณี คำเสียง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พันธ์เดช
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงขวัญจิรา อินตา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงภาสินี วิเศษชาติ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงอรวรรณ กุหลาบกุลี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงกิตติยา ชะฎาทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงนุชนารถ วิชิตร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงปณิดา พันธมาศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ หล้าลำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงภัทรศรี นาคนวล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงวนิดา นรดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กชายวัฒนา จันดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กชายธนกฤต ทองดาษ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายธรรมธัช สมปอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กชายณัฐภูมิ ยาจิตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ สีสัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เจริญวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กชายสมุย พงษ์สุวรรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงโสภิตนภา สุวรรณ์นุช
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงนิดธิตา ทองดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงนัทธมน กอกหวาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงอรอนงค์ สาระรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงจิตสุดา คำเสียง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงณัฐฐิชา สีแสวง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงปรียานาฏ ทองดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ปรึกษาดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงข้าวขวัญ สีสัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงอุรัสยา มะโนรา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงอำนวยพร ศิริสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กชายธนัช ดียิง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กชายไพบูลย์ จันดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กชายกฤษฎา วิถี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กชายคมสันต์ มะลิวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กชายชาคร สีดำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงใจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กชายทีปกร ภูขันซ้าย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กชายประวิทย์ พวงมาลัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กชายพิพัฒน์ ผิวจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กชายศักรินทร์ อินทบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กชายสิทธิพล พอใจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กหญิงจันทมณี อินทร์ตา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กหญิงจิราภา อักษร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประกรรมชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กหญิงชลธิชา หอมแพงไว้
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงณัฎฐธิดา โปร่งจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงนัฎนิฌา สาสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงปทัยทิพย์ ฟองมาลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงปนัดดา โมกงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงปภัสราพร บุญช่วย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ ดวงตา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงอลิษา โปร่งจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงอุไรพร สาระบาล
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงจันจิรา ศรียันต์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กชายอชิตพล อักษร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กชายอุดม ปูพะบุญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กชายอภิเดช เดชารัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กชายกฤษฎากรณ์ สระงาม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กชายจักร์พันธ์ พวงพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กชายราชวัตร สีสัน
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กชายนิชคุณ คำเสียง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กชายณัชพล เดือนขาว
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กชายธนโชติ สีดำ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คำเสียง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กชายพงศ์ภัค ดาบส
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กชายพิทักษ์ จิระชูสกุล
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กชายสุขสมบูรณ์ จำปาเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กชายวรวุฒิ สุธรรมราช
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำเสียง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงกวิสรา รักหินลาด
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงญาดา คำเสียง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงสุจิรา จุลภักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงสุกัญญา คำเสียง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงศริญาภรณ์ แหวนเงิน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงศศินิภา สีหะบุตร
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงสุภัทรา แสงจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงเนตรดาว สมสมัย
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงนาถนรี อสิพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงปารณีย์ แหวนเงิน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุขจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงลดาวัลย์ ชนะบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงวัลวิสา สีสัน
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กหญิงวาสนา เกิดนอก
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงอนันตญา พงษ์สุวรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงธนัฐฎา แซ่โฟง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงณัชชานันท์ สมร
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงนาราภัทร คำเสียง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กชายคงเดช คำเสียง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

คำเสียง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงสุณิสตา คำเสียง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายอภิรักษ์ หมึกสี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายสรยุทธ คำเสียง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กชายธนภัทร มงคลงาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กชายศักดิศิริ

์

สีสัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กชายรัชชานนท์ ผันกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงวีรดา บุญอารักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

หมึกสี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กชายดรุนัย ราชชัย
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กชายนิพิธพนธ์ พิมพ์คีรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ พันธมาศ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงกานติมา นาดี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงพัชราพร เชียเนตร
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงนันธิดา เหมันต์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงแพรวา ม่วงหอม
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงสาวิกา สียัน
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงสุชาวดี เตชะ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ งามสันต์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงพัชรี ระยับศรี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงมัทธี คำชลธาร์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงชมัยพร ทองดี
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงจิตรา จันทะมาต
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กชายณัฐพล ขันโพธิน้อย

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงนพรัตน์ คำเสียง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงพรสินี ทองเกลียง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงศรีสุดา ชัยสีหา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายธนกร โพธิศรี

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายนันธวัฒน์ ม่วงอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กชายอนุพงค์ เบ็ญจมาศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงชุตินันท์ ดวงพจน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงปณิตา ร่องน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงปนัดดา แหวนเงิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ชุยกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงอัศรา คำทา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กชายทินภัทร ทองคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กชายวัชระ อินทร์ตา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กชายชาญณรงค์ อินทร์ตา
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๔

นายวรพล ทองดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงกาญจนา พรมแสง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงกรนันท์ พ่วงศิริ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ประมวล
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สำราญใจ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงรัตน์จิตตรา ดอกบัว
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ช่วยรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ประจันตะเสน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงอรฤดี หนูจิตร
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กชายกิตติชัย ปนหอม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กชายเจษฎาพร ประมวล
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กชายชยากร ศรีจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กชายปวริศ ศรีนนท์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ คำเสียง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กชายภูมิบดินทร์ จันโท
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กชายวัชรวิทย์ ศรีบริบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงจุฑาศิณี ประมวล
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กชายกีรติ แซ่แต้
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กชายปริญญา ชนะพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กชายศราวุฒิ บุญกว้าง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงปฐมพร สีวัล
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ประมวล
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงพิชยาภรณ์ จันทร์สุวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กชายอติเทพ ประมวล
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงกนกพร ฤาชา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงธนพร ประมวล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงธนัชชา จันโท
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประมวล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงมัณฑนา ชนะพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๓

นางสาวรุจิรา พงษ์ธนู
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงวัลภา ทวีชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กหญิงสุพรรณี ทรงศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงสุภารวี คำเสียง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงสุภิณญา นามะณี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงธัญรดา สีสัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายวชิรา ประมวล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายปรีชากรณ์ พิมพ์ทอง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ระยับศรี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายสิริพุฒิพร สันติสุข
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงประภารัตน์ เผือกลาดพร้าว
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ชุติศศิวัฒน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงแพรทิวา วติวุฒิพงค์
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงวิภาดา รัตนวัน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงณัฐิกานต์ โคษา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กชายธีรพงศ์ คำเพราะ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงณครินทร์ จันทร์สมุทร์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงพัสรินทร์ สุพรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กชายวุฒิชัย ภูดวงจิต
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงอักษราภัค สาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กชายปรเมศ ขันธเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กชายภูมินทร์ ซุกชุม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กชายมนตรี สารบุตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กชายสรนันท์ สืบเสาะเสมอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กชายสัญาลักษณ์ แสงบุญเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงยุวดี จันทะวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงยุวพี จันทะวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๐

นายอานุภาพ อุ่นหลวง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๑

นายอภินันท์ โคนาบาล
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กชายจำลอง ศีลาชัย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กชายยุคนธร เรืองใจ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กชายจักรี สายพิน
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กชายนันทกร ละคร
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงศศิภา ระหาร
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงมาริสา ศรีเลิศ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงนฤมล จันทร์ชู
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กชายศรายุทธ คงยะมาศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๖ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ไชยศรีษะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กชายศตวรรษ สายพิณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กชายเจษฎา คงราช
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กชายบุณยฤทธิ

์

ระหาร
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กชายวุฒินันท์ ระหาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กชายปริญญา คำวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงณัฐมล ดวงธนู
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงกาญจนา นนทะพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงนนท์ณิชา สุนทรโชติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กหญิงมุทิตา บูชาธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงวาสนา บุญสม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายธนากร แจ่มศรี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงฐิติภัทร บุญช่วย
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กชายธนชาติ บัวยิม

้

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กชายวีรภาพ สายพิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กชายอานัส นิลชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ พันธเสน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงวรรณิษา สุระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ดวงวัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กชายปฏิภาณ ระหาร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กชายกฤตยชญ์ เงินกระโทก
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กชายนันทินนท์ พงษ์สุวรรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กชายภูธเนศ ชุกชุม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ คงราช
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญเสริม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงธันวรัตม์ ไกรวิเศษ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงสุทธิตา สิงหร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงญาณิศา จ้งจันทร์ศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงสิริภัทร กระแสร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพดาน วัดระหาร  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กชายพัฒนภิสิทธิ

์

ชมภูเขา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กชายอลงกรณ์ พิมล
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายฐิติภัทร ระยับศรี
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กหญิงชลดา ฟูบุตร
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงวิจิตตรา วิสา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงพัทธรินทร์ โคษา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๗ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงสุธาสินี เศรษฐบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๖
เด็กหญิงณัฐสุกาญจน์

คำเสียง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงไอลดา รังกลาง

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กชายศุกลวัฒน์ แสงอรุณ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กชายภูริวัฒน์ จันเทศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กชายฉัตรมงคล พรมพิลา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กชายณัฐพร ทองพาด
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กชายธันยชนก ปตถา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กชายภัทรพงษ์ เครือมาศ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กชายโยธิน จันทร์สว่าง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กชายสีหราช สีปาน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ดีแสน
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงมณีดารา จันทร์ดี
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงรัฐนันท์ ชนะวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงศิรประภา อ่วมสุข
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงสุชานันท์ สุขเสริม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงพรธิตา คนใหญ่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กชายคี  จุน คิม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กชายปยะ นาครินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงอรปรียา ศรีลาชัย
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ แสงพุก
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงพิชชากร พันธ์แก่น
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กชายชยพล อายุวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กชายพิพัฒน์ ไพรบึง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไพรบึง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงโสริญา วรรณมูล
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงสุภัสรา สมจินดา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงชนิกานต์ พงศ์พีระ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงกุลญาดา พรมชาติ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กชายรัฐธรรมนูญ วรรณสุข
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กชายอภิวัชร อำนวย
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กชายศิโรตน์ บุญร่วม
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงประวีณา นนเทศา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงปาลิตา ไพรบึง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงพัชรนันท์ สุมา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีดาชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงภัทรนภา แสงชมภู
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงอาภิสมัย โอชารส
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กชายนทีธร สมาคม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงวิชญะ มูนศรีนวน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กชายกีรติ สุวรรณเขต
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กชายบูรณศักดิ

์

ธรรมคุณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

ปญญาโส
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กชายอดิศร ศรีดาชาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พงษ์วัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงจิดาภา โยธา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงชนิษฐา สุภาพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ นิมขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ ทุ่งลาด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กชายวิวัฒน์ บุญเยียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงฐาปณี ตวนบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กชายจักนรินทร์ อินทะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงนีรา สุภาพ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงนันทิตา สาระพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กชายณัชพล ดอกพวง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กชายกฤษฎา เกตุเปย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงเจน พันธ์แก่น
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กชายณัฐภูมิ ปรางมาศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ อายุวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิสาร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กชายธนพัชร มะปรางค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กชายอติวัฒน์ เกษาชาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงดรุณี สารพงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ประกาย

แจ่มใส
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงแพรวา ทองมนต์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๐
เด็กหญิงศุภัทราภรณ์ สุขช่วย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงสริตา ชาติประโคน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กชายพงศกร ชูเชือ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กชายชูวิทย์ มณีย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กชายพีรยุทธ ปรางมาศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ ท่อนทองแดง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กชายสุทธิชาติ วงษ์จันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กชายเจมส์ อูสะแก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๘

นายจักรกฤช สารพงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กชายทศพร ตรงกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๐

นายศราวุธ เปลืองหนองเรา

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๑

นางสาวรัศติพร ศรีสิงห์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงวันวิสา ทองหล่อ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กชายวีรวิชญ์ บุผา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงเบญจพร ไพรเตีย

้

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สมเสนา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กชายวสุพล มะโนรา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กชายนภสินธุ์ ศรีสด
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กชายธีระพงษ์ หรรษา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงปยภัทร พันแก่น
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงศศินา พันแก่น
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กชายจักรกฤษ ศิลาวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายกฤตภาส เหล่าจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กชายปฏิวัติ ทองมนต์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กชายสัพพัญู รุ่งคำ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กชายนิวัฒน์ สุริเย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงปาณิสรา เปงทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงอลิชา เรืองไชยชนะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มูลสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงปยะธิดา มนต์ทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กชายธีรพล แก้วกัณหา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กชายโสภณ จรเด็จ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงบงกชพร สุภาพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กชายรพีพัฒน์ สุขกาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กชายธนาธิป เบ็ญมาศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงผกามาศ มีโชค
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กชายภานุสรณ์ วงษ์มณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงชญาดา อายุวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กชายอนุพงษ์ มะปราง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กชายชลธาร พนมรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กชายศลาฆิน ตุ่นเฮ้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงดวงฤทัย ทีสุกะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงชุติพร จิตรัก
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงทวันรัตน์ ปรางมาศ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงกนกนิภา แย้มบาน
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา อุดมศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กหญิงวราลักษณ์ บุญหวาน
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงณัฐฑลิกา บุญเตา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

วงศ์อัน

๋

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงลลิตภัทร ไพรบึง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กชายธนกฤต ดิษฐ์ประสพ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงอรอนงค์ พันจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กชายภูริวัฒน์ ชูชืน

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กชายครองยศ ศรแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ สุร่าย
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กชายธนพัฒน์ พันธ์จันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กชายประจักษ์ สุกใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กชายพีรภัทร สุกล้วน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กชายวีระชัย รัชวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ พันจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงปรียากร เบญมาศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กชายเรืองรุจ ขันทิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กชายสมพงษ์ สังข์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กชายชยางกูร พันแก่น
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กชายภูรินทร์ จันทีสุด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กชายจิรวิชญ์ ศรีสุข
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายทักษะ ธรรมคุณ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กชายรัฐวิทย์ รัตโน
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงอรปรียา งามทอง
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงณิภาภักดิ

์

เสนคราม
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงธิติยา บุญร่วม
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กชายเจษฏา นาครินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา บัวขันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กชายกรณิศ คำเบา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๑ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กชายธนผล ไพรบึง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กชายปุณยวีร์ แทนคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงกัลยา สอนกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงจิรนันท์ ปนทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงณัฐรุจา เสนคราม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงดาราวลี บังเอิญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงตวิษา พันแก่น
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ มักสัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงบุณยาพร ดวงเขียว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงศิรดา เสนคราม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ลาธิ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงณัฏฐา ไพรบึง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงนันทนา เสาวดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน วัดสวาย  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กชายชนะธร จันทรา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กชายปยพัทธ์ บัวจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กชายวงศกร สุภาวะหา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กชายสิรารมย์ บุญเสริม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขันทะสอน
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา แก้วแจ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงวรินทร เทพอาษา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เดชวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กชายวรภพ สายแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงสิริยากร สอนภักดี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กชายคณิศร เสาเวียง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กชายเทพวิรุฬ กุดแถลง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กชายชิรามณฑล นาวา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กชายนพพร ศรีทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กชายบุญส่ง สืบสังข์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กชายประดิพัทธ์ สะใบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กชายปญญากร เงินดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กชายระพีภัส สายแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงกชกร สุระมาศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สะใบ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงธันยมัย วงศ์นิล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงรมณ์ธีรา พงษ์เพชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๒ / ๔๔๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงชลธิชา เกทิพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กชายปญญพนต์ จันทร์สีนวล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กชายกสิวัฒน์ คุ้มสอาด
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กชายพสิษฐ์ รังษี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กชายเอกนัฐ ประถมภาส
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ขันวงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ จันครา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงรัตนา ขุยทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กชายกฤษณพงษ์ นรมาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กชายฉัตรมงคล แสนจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กชายอุดมศักดิ

์

พันธ์แก่น
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ กุลเดช
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กชายณัฐพล สุภาพ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กชายธวัชชัย ตวนบุตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงธิติมา ไก่แก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุพรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ล้วนตะคุ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีพาชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงธัญยธรณ์ อาจใจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กชายเจนภพ บุญญาสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สามารถ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงอมราพร เสนคราม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงกนิษฐา ไชยสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงกานต์สินี จิตรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กชายนลธวัช แสนสุภา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กชายรุจิภาส ยอดจักร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กชายธวัชชัย ทองพันชัง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กชายดนัย วงษ์จิตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กชายธีรภัทร สะเดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กชายพีรวัฒน์ ยอดจักร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีบุญเรือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กชายยมลภัทร สูงสุด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กชายวุฒินันท์ คำใสย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กชายสิทธิกร บุญร่วม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๓ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กชายสุทธิภัทร วันทะวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กชายอนาวิน หนองม่วง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กชายอัคพงษ์ ทองมนต์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กชายอิทธิกร บุญร่วม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กชายอิสรานุวัฒน์ สุภาพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงกาญจนา บาททอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงกุลธิดา กลำเงิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ไชยโชติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงณัทกานต์ แก้วกัณหา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงณิชากานต์ กลำเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงดวงกมล ไขรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงธันยธรณ์ สุพรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ มะปรางค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงปาลิตา อาจใจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงพรธิดา จันคณา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงพรรณวษา ผดุงกิจกาญจน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงเพ็ญยุพา เสนคราม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงภณิตา มณีย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงรัตญา ศรีโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงวรัทธิยา ภูมิสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กหญิงสิรินดา ขันทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงอินทุอร ภูครองตา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กชายกิตติภพ กลำเงิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ท่อนทองแดง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กชายคัมภีร์ เสมศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กชายจักรภพ ทองสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กชายธนธรณ์ วงศ์พินิจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กชายธราเทพ โยธี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กชายปณิธาน ทุมผารักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กชายภูษิต ศรีกะชา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กชายสิทธพล สอนลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงเจนสุดา ธรรมคุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงชนมน สุพรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงชาลิสา ศรีดาชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงฐนิชา ลำดวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ ไก่แก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงณิฌา บังเอิญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงทิฐินันท์ เพชรงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงธนชาภา ทองเลิศธนกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ พลคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ อาจใจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงนันทิพร บุญร่วม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงเปรมสิณี วงษ์จันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงยุวดี สุขทะวงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงรัตนลดา อนันต์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงวิราณี วงษ์จันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงศิรภัสสร ทองบาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงสุชามาฎ แวนนาลาด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงอริษา สีดายา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กชายณัฐภูมินทร์ จิตรัก

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สุภาพ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กชายทัตพงศ์ ไสยสมบัติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กชายศุภกรณ์ เบ็ญมาศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กชายสันติภาพ มากชิต
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กชายอัษฎาวุธ ราษโส
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กชายอาณกร สมุติรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทกิจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงจิราพร พิมูลชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญร่วม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงชนม์ชนก สมศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงชุตินันท์ เขือนแก้ว

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ ชินทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงณิชา สารพงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา เชียงกาขัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงพรไพลิน สุภาพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงพันธิดา พันธ์มะลี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงพิชญาภา วันเพ็ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ วงษ์นาค
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงมานิดา ยงยุทธ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงวรรนิษา เพ็งวงษา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๕ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงวรัญญา โพธิเมืองเพีย

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงสดใส พันธ์แก่น
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงสรณ์สิริ แหวนเงิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงหทัยภรณ์ เฉลยภาพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงอภิสรา ดอกสะบา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงอารยา พุทธบุรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ เพ็ชรรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กชายกิตตินันท์ โยธี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กชายกิตติพล อัมภรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กชายกิตติภพ สาระทำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ไชยโชติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายจีรพัฒน์ สมเสนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กชายจีรพัฒน์ ศักดิขจรชัย

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กชายณัฏฐกร ธรรมคุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กชายทินภัทร ทองมนต์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กชายธนาณพ วงค์พินิจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กชายธีรพงศ์ พันธ์แก่น
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กชายนัธทวัฒน์ ไขแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุนันท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กชายภูเบศ จรเด็จ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กชายยุทธพงษ์ พุฒทะพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กชายวายุ วงศ์พิทักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กชายสมวุฒิชัย บังเอิญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กชายอัศวิน มโนรส
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงกมลชนก สุภาพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กชายกรรณิการ์ ธรรมคุณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงเขมิกา ไพรบึง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงชลธิชา สมาคม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา เดชเมือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงทิพย์วารี นิยมเชือ

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงนันทิชา วงศ์พินิจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงปราณี บุญตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงปุณยาพร ปญญา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงแพรวา จรเด็จ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงภัคธีมา พลเยียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงรัตติกา สมพงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงรินศิริ บุญร่วม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงวิชชุดา เสนคราม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงศกุนตลา สมพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงสวิตตา เลิศศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงสุภัทราวลี สิทธิศร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงสุภัสสร พันธ์แก่น
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กชายกฤษตะวัน มะปราง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กชายจิระพงศ์ พาลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กชายธนกร ยอดจักร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กชายนัทวุฒิ ใจมัน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กชายพิพัฒนชัย ศรีกะชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กชายศราวุธ สายแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กชายศุภวิชญ์ สายพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงเบญญาภา ภาษี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงประภัสสร เงินดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กชายจตุพร สายใจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ มะปราง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงชาลิสา เสนคราม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กชายณัฐธิดา โยธี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงดวงพร ธรรมสา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กหญิงธันยพร ยอดจักร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงนริศรา เข็มงามดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงเนตรอัปสร จงคง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กหญิงไปรยา โยธี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงพิมวรัตน์ บุญร่วม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงพิราวัณ งามทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงรัตน์ษา สุภาพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงวรัญญา เสาวัง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงศศิประภา พันธ์มะลี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีกะชา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงเบ็ญธิตา โพธิสาร
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงทรรศิกาน์ วันแก่น
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงนันลิตา สะอาด
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๕
เด็กหญิงปริมปภาภรณ์

ไสยสมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กชายชนพัฒน์ ถาน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ดวงภาค
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กชายธาวิน มะปราง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กชายชัญชนก ดวงมณี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กชายชลชนก ดวงมณี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายอภิวิชญ์ สำราญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กชายธนภัทร โพธิสาร
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กชายดาราธร วงษ์นาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงจิราภา สะเดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงสาธิตา แพงละลวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงฐิตาภร พงษ์วัน
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงออนนิตา สะอาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กชายจักริน พงษ์วัน
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กชายกิตติภพ ศิลาวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไชยมูล

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กชายวุฒิชัย สุภาพ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กชายอโณทัย มะปราง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

น้อมพิเศษ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๔
เด็กหญิงญาณัชนันต์ มะปราง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงนคนันทินี พงษ์วัน
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงอัญชิสา มะปราง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กชายปยะพร มะปราง
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงเบญญาภา มะปรางค์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงปรียานันต์ พลแสง
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กชายธันวา จันดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

มะปราง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กชายปริวัฒน์ มะปราง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กชายปญญาพนต์ แสงเพ็ง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กชายยุทธนา สุทาวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กชายศักดิดา

์

อินตา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กชายสุรยุทธ์ มะปราง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ นามวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงเบญญาภา มะปรางค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงณัชชา ไชยโชติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงณัฐธิญา ทองมนต์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงปญญพัฒน์ แลไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงผกามาศ มะปราง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงศศิธร คำเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงศศิภัทร เครือวัล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงสุภัทรา คำแก่น
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ มะปราง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงสุวิชญา มะปราง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงนุชสุภา อุทธา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ มะปรางค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กชายวีระชัย แก้มเอียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กชายณัฐพล วิชา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงกรรณิกา สุระชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงขวัญใจ สีดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุภาพ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงชฏาธาร บุตนนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงประภัสสร สายวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงประวีณา เพชรรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงปริชญา เบียทอง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงพนิดา วงศ์จันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กหญิงพนิตพร วงษ์พินิจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงพรณัฐชา เพชรรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงพิรุนพร มะปรางค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กหญิงรุ่งฟา สมณะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงศศิธร บุญจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงศีดา เกษอินทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงสริตา รุ่นประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงสุนัดดา แมนสืบชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงสุวนันท์ โพธิสาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงอภิญญา ดวงสิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงอุไรพร จันคะณา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงกรวิชญ์ ภาโส

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กชายกฤษณะ วิชา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กชายชาญณรงค์ มะปราง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กชายณัฐพล สมอไพร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๙ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กชายธีรภัทร กระจงกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กชายนพนันท์ เกษอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กชายประมวล มะปราง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กชายพีระวัฒน์ ขยันวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กชายไพศาล สุธารส
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กชายวิทวิทย์ จันคณา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กชายสุพัน ชัยนอก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กชายสุรชัย สิทธิศร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กชายอภิรัตน์ สีหาวัตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงกุสุมา เร่งพิมาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เปรียง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงเฉิดโฉม พงษ์วัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงชลธิชา เชียงกาขัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงธนิษฐา ทองอินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กหญิงฐิณาวรรณ ขยันวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กหญิงนันทิดา ชมเมือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงปาริชาติ บุตะเคียน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงลลิตา ศรีมงคล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๓
เด็กหญิงศิริประภาพร

ตุละตะอาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กหญิงสรงประภา บุญเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงสุธาดา สุภาพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงดาราภรณ์ ชาชมราช
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงอรอนงค์ พงษ์วัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงอริศรา ขุมเงิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กชายกฤษดา กลินศรีสุข

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กชายกฤษณพล มะปราง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กชายจักรภัทร วงศ์พิทักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

คำเมือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กชายเชิดศักดิ

์

แก้วลอย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กชายทัตธน ธรรมคุณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กชายธนากร คำแก่น
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กชายสามารถ คิมหันต์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กชายสุตนันท์ พงษ์วัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กชายอนุสรณ์ สัมฤทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงกมลวรรณ นนตะสี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๐ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงชนาพร แก้วภักดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงทิฆัมพร สุโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงนภาพร โพธิวัฒน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงนวรัตน์ สุโพธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงเนตรอักษร ไชยปญญา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงพรรณวิสา ไชยปญญา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วภักดี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงวนัสนันท์ ไชยปญญา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กชายเกรียงไกร แก้วภักดี
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์มณี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กชายธิติวุฒิ ไชยปญญา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กชายธีรพงษ์ ไชยปญญา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายวรากร ไชยปญญา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กชายเอกรินทร์ ไชยปญญา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายณํฐนนท์ แก้วภักดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงชฎาธาร ประจิตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงอพัชรา พรมวงศ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กชายณัฐดนัย สูงชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กชายธนากร สุโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายนราธร วิเศษวงษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงนิภาวรรณ คงนวล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กชายณัฐฐินันท์ สุปะติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กชายรัฐพล บุญชม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กชายวรัญู ไชยปญญา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กชายสหรัฐ ไชยปญญา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงกฤตยา สุนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงพิยดา ไชยปญญา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงศิริรุ่ง ไชยปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงอโณทัย เทพศิลป
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กชายนรากร อินทะเสน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กชายยศพร สมหมาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๑

นางสาวรชนีกร แก้วพวง
๑๗/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๒

นางศิริวรรณ อุ่นทรัพย์
๑๓/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กชายนรากร สมศรี
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ไฝเครือ
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๑ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กชายธีระพล มณีสาร
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงพัชณีกร วงษ์เงิน
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงภคพร เสาเวียง

๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงธารารัตน์ โคษา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงสาธิตา วงษ์มณี
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงอัญชลี วงษ์เงิน
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กชายธนากร สีหะวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กชายวีรเทพ กะรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงกานต์ศิริ อันทะสิงห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กชายพงศกร ชัยเพชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย ไชยคำภา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กชายบัณฑิต แก้วคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กชายกรณิศ ศรีนาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กชายจิรภัทร วงษารักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กชายชนะพงษ์ บุษบงก์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กชายธีรภัทร นามวงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เสาเวียง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กชายเมธณี โสภี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กชายอรรคเดช บุษบงก์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๔
เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์

บุษบงก์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงญาณิศา สีหะวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงนวพัชร คำเคน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงปภานันท์ สีหะวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงพิรญาณ์ สักกุลณี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงรุจยากร สีหะวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงอริสรา วะรงค์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงอาฒยา จันทะศิลา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กชายกฤษติโชค แก้วคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กชายพงศกร แสงรัศมี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กชายภัทรภูมิ อามาตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กชายศรัณยู ศรีภัย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กชายศิรวัฒน์ ทองกลม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กชายอภิวัฒน์ แสนสุรินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สีหะวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สีหะวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๒ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงธนพร ฤกษ์ยาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงปาลิตา ปมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มวนสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงสิริวดี แสงทอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงสิรินธร จิตรสมนึก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงอภิชญา สีหะวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กชายฉัตรมงคล ศรีหานาม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กชายญาณพัฒน์ ชาติมนตรี
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สีหะวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กชายธนวรรธน์ มะณู
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายธนกร สีหะวงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายประกาศิต พรหมศร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กชายพิชชานันท์ มณีวงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กชายเมธินทร์ มณีวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงพีรดา จันเทศ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงพุทธรักษา บุญโสดากร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นาไชย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงศุวิมล สีหะวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงสุชานันท์ สารรักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงสุนิสา สีหะวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กชายธเนศ เชาวนวิรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงวรารักษ์ แพสุพัฒน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กชายปยะ สีละพร
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงพรรณทิภา พรมสมัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กชายนชพล จันทร์เติม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กชายอภินันต์ แก้วคำ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงขวัญปรียา คำเคน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงจีระวรรณ กาวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กชายภานุวัฒน์ เว้นบาป
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กชายสุเทพ สุวรรณา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กชายปภาวิน โกการัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงเปรมฤดี สายจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงธีรดา ทองอินทร์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงกชกรณ์ แก้วคำ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์เติบ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  
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ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงสุกฤตา โยวาศรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงกชกร พรพิมล
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ นามวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงอัญชลีภา ครองยุติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กชายศักประวิชญ์ สารรักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กชายเศรษฐี ศรีค้อ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กชายธนภัทร สุตะนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงนำผึง

้

ทองทิพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กชายวีรภัทร แสงตา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กชายวชิรพล คำนึง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ พรมไชย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงวรรณลิกา จันทร์เทศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กชายพงษภัค จันทร์เติบ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กชายอิทธิพงษ์ พรหมเมฆ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงกาญจนา บุญอุ้ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงจิราพร แก้วคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กชายชลนันท์ จันทร์เติบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กชายนนทวัตร บุติพันดา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กชายนิรันดร์ คำนึง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ แถวอุทุม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กชายธนพัฒน์ แย้มพิกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กชายพิทักษ์สิน ปาปะขา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กชายพานทองแท้ คำนึง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กชายเสฏฐพงศ์ คำนึง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กชายณัฐถพล สิริ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา เสาหงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงนันทวรรณ จูประสาตร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร มณีสร้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงสุปญญา เสาหงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงพิยดา คำนึง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงข้าวทิพย์ อุณาสี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงวรัญญา วรรณโพธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงสุนิสา คำปญจะ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงเพ็ชรดา จีนแดง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ คำนึง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กชายนนท์ปริธ คำใส
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กชายตะวัน แจ่มใสย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงธนัญญา ชาติมนตรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กชายเตวิช ชาติมนตรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กชายศิวัช ชาติมนตรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กชายภูมิพิทักษ์ ชาลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กชายปยังกูร พิมโคตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กชายรัตน์ตพล โมคศิริ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กชายถนิตธนากร ชาติมนตรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กชายคมสัน ชาติมนตรี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กชายกล้าณรงค์ จันทะศิลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กชายพนพล เข็มทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กชายพิพัฒน์ ศิริพิลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กชายธันยธรณ์ แสงกล้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กชายธนากร มณีวงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กชายชนกชนม์ เสนคราม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กชายอดิลักษณ์ คำเอียม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ กลินหอม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงอภิญญา วะนันโท
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงจิราภา มณีวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงนิรชา แตงเชือ

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กชายปราณนต์ สุขแสวง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงพรนภา คำวงษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา มีศิล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ อาชนะเวช
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนกาม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กชายนัฐพล ขยายวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กชายณรงค์ชัย สายงาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กชายเดชาธร สิมาวัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กชายธนกฤต คำแท่ง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กชายธีราพร ทองทิพที
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กชายรพีพัตร ชัยรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กชายวสุพล บุญธง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยสุต
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงขวัญจิรา เกิงภูเขียว

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงชมพูนุท เต่าทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงพิชชาพร แสงแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงณัฏฐพร ภูอาศัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กหญิงณัฐนิชา รอบโลก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กหญิงสุภัสสร แก้วคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กชายฉันทกร ไชยรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กชายณัฐพล แก้วคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กชายธนกร วิทศิริ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กชายธนกฤต สมบูรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กชายธนภัทร เนือทอง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กชายพรสุวรรณ์ ไชยรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กชายวิชิดชัย คำแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กชายสุวโรจน์ ชัยรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

โพธิวัฒน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงเกสรา แจ้งมฌี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงเฌอปรางค์ พงษ์พล
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงเนตรชนก วรรณโคตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงบุญยานุช หงษ์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา ดวงมาลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงอริษรา สระแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กชายชนะชล แสงสว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กหญิงสาวิกา บุญจิตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงภาณิชา เอกศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงณภัทร สร้อยสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงธัญชนก บุษบงก์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงณัฐชานันท์ จันทร์หอม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงกรกนก ปองแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงชลธร เสาหงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ร่องจิก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงสุปรียา คำนึง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงศวิตา โสประดิษฐ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงธิตาพร สีหะวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงญาณัฐชิณี คำวงษา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กชายชนาธิป ทองอินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงนริศรา โคตรชมภู

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงอัจฉราพร ปะกิง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กชายสรวิชญ์ นามวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงสุชัญญา พลเมืองศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงปทิตตา บุญเพ็ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กหญิงสุภาพร จิตรสาคร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๕

เด็กชายจิรกิตติ

์

พลกันฑ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงอันติมา อุ่นพงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงระดาวรรณ์ ชาเมืองกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สุระ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กชายเสกสรรค์ จันทะชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงปาลิตา มณีวงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กชายธนกฤต ศรีนาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กชายนิรัตติศัย ชัยชาญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กชายวันชัย เอียมสำอาง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงสุพิชญา จันทะศิลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงอังคะรีรักษ์ บัวหลวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ วงษ์มณี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงอรปรียา วิเศษหอม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงศิริภัทรา เศรษฐสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงธันยพร สุคันธา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงธิญาดา นักดนตรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงสุธินี มณีวงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทองแท้
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงชิณานันทน์ เสนาคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กชายพีรวัส การะเกษ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กชายธนาธร อันโน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำเพชร วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กชายกฤษณะ สายนาค

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กชายเจษฎา พลับเพลิง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กชายชานนท์ เหมือนเหลา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กชายณัฐชัย โกศรีสุข
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กชายศตพร คำโสภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กชายสิทธิชาติ คำโสภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงเดือนกุมภา คำโสภา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงกชกร คำโสภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงจุฑาวศินี แก้วเกิด
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงพรธิตา คำปตะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กชายปุระชัย หนองเทา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กชายชานน คำโสภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงปริชญา พ้นภัย
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงจิณห์จุฑา อยู่ใหม่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เสาเวียง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เกาะกากลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงสุติมา รินทร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กชายกฤษดา เสาเวียง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กชายถิรวัฒน์ ศรีไชย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กชายวีรวุฒ โตมร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กชายอธิชา พุฒหล้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กชายปยทัศน์ ทองป
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงแพรวพลอย คุ้มมัน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงอทิยา ไวว่อง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กชายศักดิดา

์

ชิณวงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กชายกันตพัฒน์ พันวิไล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กชายกิตติพงค์ พันธ์มุง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กชายกิตติธัช แก้วพวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชิณวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กชายธีรวิทย์ แก้วพวง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กชายเมธวิน จำปาเรือง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กชายภารัฐเดช ภักดีรัฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กชายวรวุฒิ ภูกาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กชายศุภณัฐ อำไพ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กชายอนุชิต แก้วพวง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงจิราพร ทองสะอาด
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงญาณิศา ศรกิจ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ ชิณวงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงพิมลพรรณ จำปาเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงพิยดา แผ่วครบุรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงภรัณภัทร เพ็ชรนำ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงศศิธร โตมร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงอรทัย วงหาเทพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กชายณัฐภัทร แก้วพวง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงพิยดา จำปาเรือง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กชายศักรินทร์ เวียงคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กชายธนกร จันทร์เต็ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กชายธนากร จันทร์เติบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กชายนิติภูมิ นามวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุทฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กชายเจษฎา บุญทัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กชายเดชาวัต สีหะวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กชายวีรยุทธ เนือทอง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กชายอนันตศักดิ

์

ยตะโคตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปองแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ พิมโคตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ขันคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายปพลศักดิ

์

นามปากดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

โตมร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กชายอัครชัย จันทร์เทศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นามวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงมุทิตา พาหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ สังขพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กชายรพีพัฒร์ ศิริป
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ สีหะวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กชายวรพงษ์ พรายละหาน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กชายวุฒิชัย ไชยพิมพ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กชายศักดิพล

์

จันทะศิลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงชุติมา คำโสภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงนำทิพย์ วงศ์วัฒนานุสรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงนิชานันท์ กิติธรากุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงนิตชนันท์ สุดดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงรัตติยาพร ศรีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กชายกิตติภูมิ นามวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กชายศุภวิชญ์ หันชะนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงกัญลักษณ์ จุตสิงห์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงกุลนันท์ สายบัวบาน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงฐิติมา ชาลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงปนัสยา คำประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงสิรินุช สิมาวัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงอัญชลี ชาลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กชายกร คำนึง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ นามวงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายธราธิป มะณู
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กชายภาณุพันธ์ ใจทน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กชายวสุพล นามวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ นามวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ นามวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงนภาเกตน์ เลิศกิจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงปณิดา มณีวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงวนิดา โสภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงอัญชลิตา ชิณวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กชายพัทธดนย์ วงบุตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กชายวีรพงศ์ นามวงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กชายปุริม สุดสวาท
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงแตงโม ฉายแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงภาณุมาศ สีหะวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงกัญญานี มะณีวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กชายสิทธิกร โมคศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กชายอวิรุทธิ

์

คำเคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงเกตน์นิภา สีหะวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงยุวพรรณ นนท์ศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กหญิงวิลัยพร โพธิศรี

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กชายทรัพย์อนันต์ สีหะวงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กชายศุภกร สีหะวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงชนาพร สุคันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ วังบุญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงศศิปรียา จันเทศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กหญิงอภิรดี มณีวงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กชายเจษฏา โพธิวัน

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กชายอดิเทพ วรบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

โมคศิริ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ วงษารักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงรุ่งนภา เทือกกลาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงศศิภัสสร ธรรมลุน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงสิริญธรา อัจธนาสิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๓ เด็กหญิงสิริศิรินทร์ทิพย์
จันทะชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กชายธนพนธ์ พลเมืองศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กชายอนุสรณ์ มณีวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ พิมโคตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา วรบุตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๘

นางสาวณัฐริกา ผาสุจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๙

นางสาวศศิวิมล คำนึง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๐

นางสาวลำใย โพธิวัน

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๑

นายวีรวัฒน์ สิมาวัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๒

นางสาวพิชญา โลนุชิต
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๓

นางสาววาสนา สิมาวัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กชายพรพิชิต พิมโคตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๕

นายไพรบูรณ์ ทับชายขวา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กชายไตรภพ สีหะวงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๗

นายณัฐวุฒิ มณีวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๘

นางสาวสุภัสตรา ไชยวัตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๙

นายรชฏ สีหะวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๐

นางสาวธัญพร แก้วคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๑

นายเอกชัย รักษาถิน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๒

นายชนาวุธ ชิณวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๓

นายทศพร จตุเทน
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๔

นายสถิระ สีหะวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๕

นายอัษฎาวุธ มณีวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๖

นายศุภฤกษ์ เกตุดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๗

นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงสุพรรณษา แก้วอาสา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยโชติ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กชายจักรกฤษ เพ็ชร์สี
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กชายจักรพงษ์ มะณีลำ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ธรรมนิยม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กชายพีรพล สุขขาว
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กชายภรภัทร ปุญญา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กชายวาคิม เพ็งพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงพัชราวรรณ เปงทอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงพิมชนก วงศ์สามารถ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กหญิงมนฑิรา เหิงขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

วงศา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กชายศราวุธ บุตรจีบ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กชายอนุวัฒ ยอดคำตัน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ สมานันท์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงณัฐธิชา พรมลา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงประภัสสร ปทุมวัน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงปยาพัชร อุตตะ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กชายอินทร์กรณ์ รัตนวัน
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงธิยาภรณ์ พวงยอด
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงภัทราวดี ยอดคำตัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงศลิษา บุญขวาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๐

สิบเอกยุพดี เพ็งแจ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๑

นางอริศรา วิเศษสังข์
๐๕/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กชายกษิดิเดช

์

บุญสิงห์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ครองสิน
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กชายชัยภัทร ศรีสังข์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กชายรัฐนันท์ เสาสุด
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กชายธนดล กองทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กชายยศวริศ เทพดิษฐ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กชายปรเมศวร์ พลดี
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงอรปรียา พวงยอด
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงทิพวรรณ โพธิแสน

์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงปทุมพร ช้างพลาย
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงเทพรัต เทศขันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทำ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงภัทรพรรณ เมืองแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงเกวลิน แพทย์มด
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงช่อผกา ธรรมสละ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงพลอยชมภู จ่าคาม
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงอรยาณี พุฒเส็ง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงจิรารัชต์ บุดดาวงค์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๒ / ๔๔๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงนิชาภัทร จังอินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กชายตะวัน สาลีพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กชายศิริพงษ์ ศรีสร้อย
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กชายพีรภาส ราชูโส
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ศรีสังข์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ ตรีแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กชายอิทธิภูมิ คุณมาศ
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงสุชาสินี สงพิมพ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กชายจีราพัทน์ คำสุข
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กชายวรปรัชญ์ พลเวียงธรรม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ จันทำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กชายกิตติธัช คำสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กชายพิชัย ยอดนุ่น

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กชายศราวุฒิ สังขาว
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงรัตมณี บุตรศาสตร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กชายเอกชัย สำรวมรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กชายอนวัช แสนกล้า
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงดวงกมล ใสแสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงชุติมา บัววงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กชายธนศักดิ

์

มังมี

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กชายชานน เข็มทอง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สมัครผล
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปุญญา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงนภัสสร พรมลา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กชายอาชานนท์ ธีระบุตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

อริยะลาพงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กชายรติพงษ์ ขุมคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กชายอาทิตย์ ศรีวิหยัด
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กชายคำภีร์ โนนยาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงนาตาชา ชัยสงคราม
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กชายพรหมพิริยะ ยอดจันดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กชายปยะวัฒน์ ยอดสาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กชายสิงหา พิมดา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงฉันทลักษณ์ วรรณโล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีแสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๓ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กชายพีรวิชย์ เจริญรัตนพิศิษฐ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กชายชญานนท์ ครุฑแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กชายพิพัฒน์ ชมบุญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรนิคม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงณัฐวดี ภิรมณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วนรา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กชายวรายุทธิ

์

ยอดสาย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๒

นางสาวกุมาริกา วรรณวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๓

นางสาวจิรณัฐ กุลพัฒน์
๒๖/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ วัดไฮใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา กล่อมใจ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กชายสิรภัทร กระสังข์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงอชิรญาณ์ กระสังข์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงพัชรพร วงค์ภักดี
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงชลธิชา สง่างาม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กชายจิรายุ คำเสนา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายภานุวัฒน์ พันธ์สูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายธนธาดา ศรีมาตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ วิเศษชาติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงหัทยา สำเริงกิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กชายธีรพัฒน์ รูปสูง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กชายจิรายุ สิงขรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงอัญชิสา เต็มพร้อม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงปาลิตา มังษะชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงรินรดา บุตรดาวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงอริสา วันโสภา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กชายเข็มรินทร์ กอสูงเนิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กชายบรรลังก์ พงษ์วัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กชายเกฎศดา นาคนวล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กชายวรชิต พิมพะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กชายอนุวัฒน์ นาคนวล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายภานุพงษ์ พันธ์สูงเนิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงนุชชิตา สง่างาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ถนัดหมอ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงฑิฐติยา บุตรเทศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงนิตยา ทวีชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๔ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงเอมิกา พระเทพ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กชายยุทธกรณ์ นุชเครือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กชายศุภสันณห์ เห็มคำภา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสังข์ วัดกระสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา อินทลี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กชายกรกฤต วงษ์ภักดี
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กชายกรณ์ดนัย ภาเพา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงภักดี
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กชายคมฤทธิ

์

บริพัฒน์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กชายคมสัน ฝางคำ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กชายเจษฎา ทองขาว
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กชายเจษฎา ภาเพา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กชายชัชพิพัฒน์ สุขอินทรีย์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กชายณัฐพงษ์ วิเศษชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กชายทวีธวัช เพ็ชรตะกัว

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กชายธนภัทร แสงโฮง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กชายมานินเทพ สมนึก
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงกัญภัคญ จันพล
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย วงษ์ภักดี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงชฎาพร คำผง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงสิฏฐิชา วงษ์ภักดี
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงสุนิษา กระสังข์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงศิริพร ประดาห์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงรสิตา วงษ์ภักดี
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์แจ้ง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กชายธันวา วงษ์ภักดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กชายปยะราช บุตรวิชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ลูกสีดา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กชายพีรภาส นรดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กชายโสภณ กระสังข์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงจินตนา กระสังข์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กชายสุทธิกานต์ ปานนิล
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เลิศมงคลเวหา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กชายจิระ สัยดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ผักไหม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กชายรัฐนันท์ แสงเพ็ง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๕ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กชายอภิคม นาคนวล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กชายณัฐพล มังมี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กชายพินิจ สมบัติวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กชายวรพรต วงละคร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กชายสุธีธรรม กระสังข์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองประโคน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงนฤมล วิเศษชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ลุนจักร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงภัสสร วงษ์ภักดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงค์ภักดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงอริสา สังข์เงิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กชายปติศักดิ

์

วิเศษชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กชายพาดา สุภาพ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กชายศักดิเดช ศรีวิหยัด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงชญานิ จังอินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ นาคนวล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงปวีณา กระสังข์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงพรทิพย์ พูนสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงมยุรี บุดดา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กชายสิทธิชัย วงภักดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงวันนิศา โคประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กชายวรายุธ สมตน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กชายสิทธิพร รัตราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กชายณรงศักดิ

์

วิเศษชาติ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กชายนฤเบศวร์ บุญภา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กชายพงศ์ภัค สีตะวัน
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กชายพงศกร วรครุธ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กชายเจษฎาพงษ์ บุดดา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กชายพุทธนา มังมี

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คำเสียง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ อินทร์แก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญเรือง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กชายบรรณสรณ์ วิเศษชาติ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กชายชัชวาล ฉัตรทันต์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กชายนาวิน นอบน้อม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กชายสราวุฒิ วนวิบูลย์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงเกศกนก กระสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงนันทิชา แก้วละมุล
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงกชมน มังสะชาติ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมเผ่าวงค์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงนันทิชา แสงอุ่น
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงอรกัญญา หาดคำ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงเขมิกา แก้วกระจ่าง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงมาริษา ภูคำน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงพิมพ์สุดา สุจันทา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงพรรณนารา นาคนวล
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงวรัทยา โสภา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงนิภาพร ทรัพย์เจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กชายราเชน มังษะชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กชายยุทธนา กระสังข์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กชายธณากร ศิริเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กชายฌาณุวัฒน์ วิเศษชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงอนัญญา ดีบัวภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงสุภาวิตรา วิเศษชาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กชายพิชิตพงษ์ สมบัติวงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กชายวรินทร จันทาทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กชายศุภกร ไชยบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กชายทิวากร อักษร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กชายจิรยุทธ แก้วบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กชายประกิจ แพทย์มด
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงสุพิชญา สาลีพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงธีนิดา จังอินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงปาริชาติ สารนาเรียง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงชนกนันท์ หงษ์แก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงดรุณี พะวร
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กชายธนนชัย สุภาวหา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กชายสหรัฐ ศรีเศรษ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กชายวันชนะชัย จันดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กชายนราวิชญ์ ยอดจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กชายคชาชีพ ศิริศิลป
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๗ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แพทย์มด
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กหญิงธนาภา สมานันท์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงกรพิน ทันสา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กชายณัฐพล วงค์ภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กชายนพกร แสนปดชา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กชายเนวิน หอมทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กชายธิรกานต์ แพทย์มด
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กชายฐานพัฒน์ บัวกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซ่อึง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กชายกิตติพันธ์ ทำชาพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กชายชนพล วิมล
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กชายพิรวัส ถาวร
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กชายกิตติพล แสงโมลา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทับทิมศรี
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พันเพชร
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กชายชัชพงศ์ เรืองประโคน
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กชายฐปนนท์ กระจาย
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กชายพนมกร รักชอบ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ สาวสุทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงภัคจิรา บุญเลิศ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงสุพัสชา วิเศษชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงอินทิพร วงษ์ภักดี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กชายภัทรดนัย ไชยพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กชายธนากร ไชยพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงวรรณวิสา สายแสน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงพัชรพร สีบัว
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กชายพิชญะ วิเศษชาติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กชายลิขิต ดอกพอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กชายสุเมธ มูลทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กชายธีรเมฆ บุญยอด
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายวงศกร เติมบุญ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

สงพิมพ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กชายศิวกร วารินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงญารินดา กุลบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงปวริศา กฤษณาการ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๘ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กชายชัยชนะ เทียมวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กชายพงศกร ดวงนิล
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กชายปรวัตร แนบทางดี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กชายปยะพงษ์ แพงชาลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงฐปกานต์ เดิมทำรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงลูกแก้ว แหวนหล่อ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงกฤษณา แก้วมูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงพัชธพร พรมไชยวงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ เค้าเงือน

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กชายวัชพล อินทร์แก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กชายสรณ์สิริ จันก้าน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

โนนสูง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กชายวิจักษ์ สุปญญา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กชายรัชชานนท์ ดวงดี
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายจรัล พรหมประทุม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กชายณตะวัน ยาทะเล
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงอภิญญา บัวเชย
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงอภินันท์ สิงหา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงสุพิณยา ทิพอุตร์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงสุธารทิพย์ ภักมี
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงพิชญารัตน์ อินทร์แก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงวิภาวี โดนสูงเนิน
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ เงินเย็น
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กชายปฏิภาณ ลาภูตะมะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงปณจรีย์ แสงย่อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กชายเพชรภูมิ เหล็กกล้า
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กชายพงศกร วงศ์มณีย์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กชายภัทรวรรธ ศรียันต์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กชายชนาเดช พรทิพย์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สงพิมพ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คำด้วง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายปรานต์ ศรีธนะชาติ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กชายปุณญาวัฒน์ แสงสุริยะ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กชายสุนทร มุขดา
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๙ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กชายอรรถวัฒน์ ขันตี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงนันท์ฐิตา สมัญ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงปณิดา ดวงนิล
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน แก้วรักษา
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงพริมรดา บุญเต็ม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงมณฑิตา ชารีวัน
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงสุธิมา สุทธิสน

์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงสุธีมา ไชยพันธ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงสุทธิดา ขุนคิน

้

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กชายเตระวิทย์ ศรีจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กชายภูชิชย์ สีสัน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กชายสรศกดิ

์

ภูดรม่วง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงขวัญข้าว วิเชียร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงฉายศิริ แสงนาทอน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงสุดา คำบุ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงอุมาพร ศิริเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เกตุเล็ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงจิราภา ลิออนรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วพวง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงกัญญาดา บุญเล่ห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงพิมพ์พิศา บุญเต็ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงลัดดา แพทย์มด
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงสิราวรรณ วิเชียร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงสุริวิภา บานชืน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กชายกฤษรัตน์ รักษาวงค์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เงางาม
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กชายธนโชติ เพ็งสวน
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ การินทร์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงภัทราพร ภาเภา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา ยงกุล
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กชายปริญญา มณฑลจรัส

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กชายปรมินทร์ ใยเม้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กชายคุณากร อาจธานี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กชายสรเดช ภาเภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๐ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กชายอนุชิต วงค์เจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงจิตริน จีนเมือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงหน่อย ศรีจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กหญิงนพสรณ์ ยงกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กชายฐิระศักดิ

์

บุญพรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กชายณัฐนาถ ดอกประทุม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กชายภูริช ยอดสง่า
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กชายไชยวุฒิ ศรีมณี
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กชายภาคิน โพธิสาร
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กชายวุฒิชัย สัมโย
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กชายฐิติพันธ์ แก้วจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กชายณัฐภัทร งามศิล
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กชายฉัตรชัย บุญเนตร
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายดนุเดช โคตรพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กชายนฤพนธ์ สุขจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กชายนิธิกร จักษุทิพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กชายวรากร พันธ์เพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงอทิตยา เชือพรม

้

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์หอม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงพิรดา ยอดนิล
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงปณฑิตา ซือสัตย์

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงพรชิตา สุขจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงปตถวรรณ์ จันครา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงรัตนกมล แก้วจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงกฤตพร นาครินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงกีรนา สุขจันทร์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงฐิตาภา นุ่มเนียม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงฐิติการณ์ บุระภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงนิภาพร สุขจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงบัณฐิตา เมืองจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๐
เด็กหญิงประกายดาว บุระพา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงศิริภัสสร ตู้จำรูญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กชายพลเดช เมืองจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กชายธเนศ แก้วจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กชายเพชรมงคล ไชยเดช
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๑ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กชายจิรเดช แก้วจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ นุ่มเนียม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๗ เด็กหญิงสร้อยสวรรรคค์

สำแดงภัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงธนพร งาหอม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กชายศักดิดา

์

ธรรมชาติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงสุจิตรา ชูประชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กชายเจตรสดา พลโยธี
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กชายรัฐนันท์ ศิริบัว
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงคณิตสร โคตรพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กหญิงบุษราคัม หอยเพชร
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงภคพร ปานทอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กหญิงวนคีตา โคตรพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงวรัญญา ภู่จันทึก
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กชายทิวากรณ์ นุศรีจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กชายณัฐกิตต์ สารทา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงเกวลิน อินทร์แก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงวรรณพร เข็มขาว
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โสศรีสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กชายกิจฏิศักดิ

์

บุราคร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กชายณภัสกร โคตรพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงณัฐธิกา บุญวิจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงปาลิดา ฉลองคุณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงพิมลนาฏ อำตำงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงมนิดา ช่วยฐานะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงวิมลศิริ บัวส่อง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กชายเนติธร สุขเสริม
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กชายศราวุฒิ แก้วจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศิริสม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กิงวงค์ษา

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงณิศรา เสาศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงกมลนัทธิ

์

โม่งคำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงนิภาพร เพศสม
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงจิราวัลย์ หนองบัว
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงโยฑะกา มณีวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงวรัญญา ศรีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๒ / ๔๔๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงธีริศรา มาระศรี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กชายพงศธร มหาศรี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กชายธนา โทษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กชายนภัสกร ทุมมากุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงมลธิดา สุขจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงจีรนันท์ แคะแปล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงธิดาวารี แก้วจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงซันตา รักสกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงกัญจนพร แก้วจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กชายธรรมนูญ สายบัว
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กชายกิตติชัย ตาดี
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กชายกิตติวัฒน์ จงใจ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมทวี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กชายบูรพา พันธ์กิงทิพย์

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กชายปภังกร ปททุม
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กชายมินทฎา ภูมูล
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กชายวรายุทธ จันทร์แดง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กชายสุธาศิน พินธุกร
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กชายอธิคม คณาญาติ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กชายพีระภัทร ปองขันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงเบญญาภา บุญสนอง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กหญิงนันท์นภัส พูลแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงธันยชนก ทองนาค
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงรัชฎาพร สังวร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงปณฑิตา ทราจารวัตร
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงศศิธร ธรรมแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงอชิรญา ผาสมวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กชายณัฐวัตน์ บุตรดี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กชายธนวัฒย์ จันทิวา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กชายบุญอนันท์ พงษ์พันธ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ โพธินิล

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงปรียาภัทร พงษ์พันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงจันทร์วิรา พิระภาค
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กชายสราวุฒิ พรานพรม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๓ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กชายอภิวิชญ์ เบ้าเงิน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงนัฐสิมา เนืองไชยยศ

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินทรสา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กชายชัยวัฒน์ คำมาตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงกมลกานต์ บรรทะโก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงกมลภรณ์ เพ็ชรมน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กชายทิวานนท์ แก้วคันโท
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กชายพีรวัส กุลบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กชายธีรภัทร เทนโสภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ พืนสวรรค์

้

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กชายธนาธิป ทองสาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงศศิประภา โพธิชัย

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงปารณีย์ จันทิวา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยาศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงคณิศร โคตรวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กชายธนาศักดิ

์

แก่นอาสา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กชายกมลนัทธ์ คันศร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ นาดี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กชายญาณวุฒิ พิทักษ์กุล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กชายปกรณ์นัฐ ชงโค
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กชายชุติเทพ นารี
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กชายบรรพต พงษ์เพ็ง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กชายณัฐภัทร โนนสังข์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กชายพชร อารีย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงวนิดา บุญบู่
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ สรรพศรี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงจรัญญา คำพิมพ์ปด
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงธิดา ไชยรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงสุรัตน์ติญา ดวงแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงธัญญาพร พันธ์เลิศ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงโสฐิดา ศรีนวล
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงภัทราพร พงษ์ดี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา โจมพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงอโนมา นารี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุดยอด
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงสุรางค์คนาง ติละบาล
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงนฤศร สาวันดี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงอริยา บัวเงิน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงวิชชุลดา ดวงแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงณัฐพร วงค์ใหญ่
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กชายวายุ บุญมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กชายนพดล อุดมดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงวรรณิดา ทะคำวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กชายอนุศิษฏ์ ทองแสน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กชายชุมพล เสนาะเสียง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงมณีภรณ์ ภูมะลี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงพรประเสริฐ อบมาเนตร
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงลลิตา กิงเกษ

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงศริษา เหงียวเจริญ

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงฉันสินี พืนพรม

้

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กชายสุรยุทธ์ เพ่งพิศ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ลุกลาม
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงเบญญาภา ปญญาวัน
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ตุลตอาน
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงชลธิดา บุญจริง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงจิรประไพ ศรีโพธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กชายพีรพล บุญจริง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กชายวรากรณ์ จิบจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กชายภพโชค ภูชุม
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กชายสิทธินนท์ ทีรวม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงญาณิศา ทองสมุทร
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กชายธัญเทพ บัวนวล
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กชายกิตติชัย ราชวันดี
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงกานต์พิชชา บัวทุม
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กชายอดิศร นันทเสน
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงพรพรหม ศรีหาบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๒

นางสาวกรนิกา วิชาชัย ๕/๖/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๓

นางสาวนิฆัมพร มาศกุล
๒๑/๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๔

นายมนูญ โสสว่าง
๑๓/๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๕

นางเชษฐ์สุดา สันธิ
๑๙/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายนรวิชย์ ไชยคุณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนตุ้ย
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กหญิงณิชาภัทร นิลเนตร
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กชายบัญชา พลทำ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กชายธนกฤต จันทร์สา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กชายโชติพันธ์ นามพรม
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สิงหาสิน
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กชายณรงค์ พละศักดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กชายสุธิมนต์ ปนอิน
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กชายปาฏิหาร รัตนวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กชายอัศวิน คำดี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงศิวพร ชัชวรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงรัตนาวดี ทองสุข
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กชายวุฒิไกร ดีสูงเนิน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กชายปยวัฒน์ แจ่มแจ้ง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กชายศุภกร เขียวอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กชายณัฐดนัย พิมผานิล
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงอารยา เครือคุณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงศิริประภา พุฒพวง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงจิรวรรณ วงค์ใหญ่
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กชายนัทธพงศ์ กุลโคตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กชายเจษฎา กันยาสาย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กชายธีรภัตทร์ เสนานนท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กชายรพีภัทร สีหาบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ เครือคุณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงปาริตา พงศ์พิมพ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กชายอภิเทพ กงล้อม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๓

นางพิศมัย ไชยขันตรี ๘/๙/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๔

นางสาววรัญญา บุตรกูล ๑/๔/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๕

นายสฤษดิ

์

ชนะภัย
๒๓/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กชายณัชพล ทองศรี
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กชายธนพล นามวงค์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงณัฏฐา ตุนา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงพัทราภรณ์ ยศศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงจิราพร พละศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายอุปทูต ศรีภิรมย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ คูณสว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กชายปกรณ์ สิงยะเมือง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงนภาพร พลขันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงปวีนา พันงาม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงพิมสิริ ศรีสุนทร
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงวรรัตน์ พิมพา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงสายฝน มีแคน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงกิตติมา ลีสี
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงยลรดี มารศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงสุวนันท์ กันภัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงกัณฐิกา อ่อนหวาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงอินทิรา มะณีสังข์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

บุษราคัม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภา สีหัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงปนวิระยา อินทะโคตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กชายพิชิต แม่นทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงวิลาสินี บุดดีสุข
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงอรปรียา สิมศรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สะใบ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงปานทิพย์ มะลาพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงขวัญจิรา สระลา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีนอก
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงไอริศา จาลอย
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมมา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กชายสิรภพ คำแก้ว
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ แคนมัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กชายเจษฎากร ดอนไชย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ คำแสน
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงปริยาภัทร คาดีวี
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงเณรีศิริ ส่งชืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กชายพีรพล อินตะจักร์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กชายอดิเทพ สีหะนาด
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กชายกันต์ธร บุญตา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กชายไกรวิทย์ ศรีเสริม
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กชายชัชชัย ทองเต็ม
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ อัยวรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงนิภาพร แสนมนตรี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กชายณัฐพล เงางาม
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กชายไชยวัฒน์ นิมนึก

่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กชายธนพล พลพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กชายไชยวัฒน์ นาคเสน
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กชายกลวัชร สีสวย
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงพิชชาภา แก้วประเสริฐ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กชายอติชาติ นิมนัก

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๖
เด็กหญิงณฐมณฑรัชต์

เริงรัสดี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงฐิติพร แย้มเอือน

้

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กชายกรวีร์ ใจเรือง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กชายธีรพล ชืนชาย

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รักษาศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กชายอธิชาติ รอดภักดี
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงรัตนา ศรีอ่อน
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงสุมิตรา ศรีสังหะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงปาริตา พรมตา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงจิราพัชร สาธร
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงธมนวรรณ สายสนอง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กชายนภสินธุ์ วงษ์นิล
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงช่อลดา กองทอง

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กชายแทนคุณ กองทอง

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงธันยรัศมิ

์

เจียมตน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงภัทริดา ชาญจิตร
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงประภัสสร บานเย็น
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงปาริตา เนียรสวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงสุนิสา บัวสร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงปยะธิดา พันธ์แก่น
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงพิมประภัส ทองเกลียง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กชายไกรสร โพธิสาชัย

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กชายอนุชิต กลางพรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กชายปฐมพร คำเพ็ชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงเพ็ญศินี ค้าข้าว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงพิศมัย กุลยาณี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงสุวรรณา ทองภู
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กชายศรรักษ์ บุญใสทิพย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กชายวุฒิทชัย ตุ้มจันดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กชายปาฏิหาริย์ พันธ์เปน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กชายศรีธระ ยวนชืน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กชายเทวราช คำสิงห์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กชายวีระชัย โพธิชัย

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงสุธามาศ จันทร์ถอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงสุมาลี วงษ์แสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กชายกฤตภาส ชุ่มเย็น
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงมนธิชา โททอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กชายวรรณชัย สีกะชา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงวิภาดา ศรีสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๕

นายชัยยา อาการ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายวิทยา ธรรมบุญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงนริศรา เข็มบุบผา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงภัทรภร เจียมตน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๙

นายทศพล ชุมคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กชายประเสริฐ บริสุทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กชายตรัยคุณ บุญพรม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงพรภวิษย์ โยธี
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ โยธา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงเกษสุดา ยะทาน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงนภาพร มะณีนิล
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กชายศิวากร มะโนธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงปุณิกา ภัยวงค์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงสุนิตา จันทะพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กชายรัชชานนท์ โคประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กชายพรหมพิริยะ มิงขวัญ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กชายทรงวุฒิ สุวรรณวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กชายทวีโชค ธรรมบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กชายณัชพล วงศ์สุริย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กชายภูมิพิทักษ์ วิชา
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กชายณัฐวัศ สุราช
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ไชยช่วย
๐๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงชนินาถ บุตรดี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงปวริศา สำเภา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กชายวิศรุต ศรีทอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กชายธีระพล จำเริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กมลฤทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ท่อนทองแดง
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กชายบารมี ไชยรบ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กชายปญญา ไชยรบ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พงษ์ชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงบุผา ศรีกะชา
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กชายทิชานนท์ บุญศรัทธา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงนฤมล ศรีกะชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กชายปกรณ์ คุณชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กชายกิจจา ทำบุญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กชายเฉลิมชัย ดวงเด่น
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กชายพรรณทวี วงษ์หนองแวง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กชายภานุพงค์ มะโนชาติ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กชายราเชน มะโนชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กชายเสกสรร จันทีสุด

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กชายอดิลักษณ์ ใจเย็น
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กชายอนุทัศน์ ประเสริฐชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กชายอัครพันธ์ เชือพันธ์

้

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงตุลยา มะโนชาติ
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงปภัสรา คงชู
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงมาริษา จันทีสุด
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กชายปยวัฒน์ แซ่เซียว
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กชายธนโชติ เบ็ญมาส
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงสุชาวลี กลำเงิน
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงจันทรัช พันมะลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กชายเดชะสถาพร หาญศึก
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กชายวิเชียร นิลเพชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กชายศุภสิน บรรชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กชายอตินันท์ ฉิมพลี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กชายไกรภพ สาระคู
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กชายธัญกภิสิษฐ์ จันยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กชายพัชรพล ตุ้มคำ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กชายนนทกร พิพัฒน์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กชายธนากร เขือนทอง

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ พรมชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมโลก
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงวรัชภรณ์ โปรดสูงเนิน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงอัญญาณี พลบุญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กชายปภานล เอียมสกุล

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กชายวิลเลียม

่

โพธิหลง

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงภัทราภา ห่อทรัพย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ วรเชษฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กชายสิรภัทร มงคลสระ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กชายเอกพล โปยทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กชายประสิทธิ

์

สวนคิด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงภาวิตา หรดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กชายพันเพลง ประดับวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กชายพงศกร คชแพทย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กชายธีรภัทร์ ห่อชือ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กชายปยะ สุโข
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงมณีรินทร์ เกษาชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กชายเอกพล อยู่พ่วง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กชายคฑาวุธ ห่อทรัพย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กชายขรินทร์ทิพย์ วันเพ็ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๗

นางสาวไอรดา นิสสัย
๑๒/๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านตระกาจ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กชายธนงค์ชัย คำอุดม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กชายปวริศ ชูใจ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กชายปยวัฒน์ กว้างลา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กชายพัชรพล พิงพวย
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กชายพิฑูร ประทุมวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กชายภิรมย์ อินทร์ปอง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายมงคล ไชยคง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กชายมิงทรัพย์

่

คำหลือ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กชายวีรภัทร จันดี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กชายศิวกร ละมูล
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กชายศุภเชษฐ์ พะวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กชายอภินันท์ ทองสุข
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงขวัญฤดี จันดี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงชนินาถ ห้าวหาร
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงญาณิศา ศรีสุข
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงณัชนาพร ไชยพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงธนัชชา พุ่มไม้
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงนภัสสร ธงอาษา
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงบัวทิพย์ เบ็ญมาส
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงปวีณา กินะสีทา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กชายศักนรินทร์ พันธ์แก่น
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กชายศุภาพิชญ์ ดอนชัย
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงเบญญาพร ประทุมวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงพิมพิศา ติงสะ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงอรปรียา จันทนา
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงเกวลิน คำเหลือ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คมขันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงต้องตา อ่อนสำลี
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงประพิมพร เบ็ญมาส
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงพัสน์นันท์ เบ็ญมาส
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงแพรววนิต ติงสะ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กหญิงเมทินี เศษกัณฑ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กชายกิตตินันท์ พาลี
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ตาชัง

่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กชายวิรัช ติงสะ
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงวิชญาดา คุณสม
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กชายกล้ากวี วรเชษฐ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กชายกุลเดช บุญเลิศ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กชายเกริกพล เทศะบำรุง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กชายโชคทวี แก้วภักดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กชายทรงเกียรติ นิละพัฒน์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กชายทศพล เบ็ญมาส
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กชายนิตินัย นันกระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กชายพีรพล รุ่งเรือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ประทุมวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ มะโนชาติ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กชายอริญชัย เบ็ญมาส
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กชายอัครชัย กันสุมาโส
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงฉัตรสุดา วะภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เบ็ญมาศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงชนินาถ คำเหลือ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ บุญร่วม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงผกาวดี บุตรดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงผกายวัลย์ นิลเพ็ชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงภัทรวดี ลครลำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงรัตติกานต์ พิมพ์พา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วแวงสิว

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บรรพชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงพรภนา มะโนชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กชายกนกพล พิมพ์ทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กชายธนโชติ การพงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กชายปรัชญา ใจเย็น
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ น่าชม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปนทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กชายอนุวัฒน์ มะโนชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กชายอำนาจ พาลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงนันทิมา ย่อมมี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงพัชรพร บรรพชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงวิมลรัตน์ รุ่งเรือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงเกวลิน เบ็ญมาส
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กชายปณณธรณ์ อินคำนุ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กชายสุวัฒน์ชัย พันมาลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงวนิชยา คำเหลือ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กชายจักรดุลย์ ละมุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อบอุ่น
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงกรรณิกา อายุวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ตาพราว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงกรณ์นิภา คำอุดม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไชยธงรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงนาตยา คุ้มกระโทก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงนำทิพย์ เทศะบำรุง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงบัณฑิตา วาสุพิณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ชูใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สายสินธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงวรรณา ตาชัง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ จันทีสุด

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ยงรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงพัชราภา มันคง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กชายเจษฎางค์ ธูปเทียน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ประทุมวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กชายชลภัทร บรรพชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงณิชา อบอุ่น
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กชายฐิติรัตน์ รัตนถาวร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กชายพงศธร ใจเย็น
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กชายธนกฤต วงษ์วรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงนงค์นุช เทศะบำรุง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เบ็ญมาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงสุวิมล คำเหลือ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงอนันตญา สาลีพรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ เชิดทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงทิพย์จุฑา ไชยคง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงกาญจนา จรเด็จ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กชายพีรพล จันทะเจียด
๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กชายธณัญชัย ศรีแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีสุข
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กชายธนพร แก้วสิมมา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ติงสะ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กชายนิติ ไพรบึง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กชายวชิรวิทย์ สุภาพ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กชายอธิวัฒน์ สีแก่
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงดารารัตน์ เค้าดี
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ กวางลา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงวายุรี ประทุมวงค์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กชายวิทวัส ปะทิสอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กชายกีรติกร สาระสุข
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กชายธนากร สุกล้วน
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กชายณัฐพล ศิลทอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงอินทิพร ภาษี
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงพรกนก ศักดิมัญจา

์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงพิมวิสัย ทัดสุพรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กชายชัยชนะ พันธ์มะลี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงนิตยา ดีประเสริฐ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กชายกรวิชญ์ แสนดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กชายจิรันตน์ แซ่กี

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กชายปยวัช สีดา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กชายสรยุทธ โดดเดียว

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กชายวิชิต ศรีนาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กชายภานุพงศ์ สุภาพ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่กี

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กชายสุเมฆ ประสบเงิน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ตองอ่อน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กชายศักดา โยธะชัย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กชายกรวิชญ์ แสวงวงศ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กชายฐนศักดิ

์

ปลูกพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กชายจิรเดช สมานทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กชายปรมินทร์ กริมรัง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงดวงพร ทองเกลียง

้

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กชายวัชระ วงค์เพ็ง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงทิฆัมพร ธงอาษา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กชายธนวินท์ วันทา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กชายณัฐพล ใจบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กชายพงศธร เกษาชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กชายณัฐพล พลชาติ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กชายธนกร นิลเพ็ชร
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วรเชษฐ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กชายธนภัทร ยวนพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กชายธนภูมิ ยวนพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กชายปริญญา อบอุ่น
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กชายธนากร เบ็ญมาศ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๙
เด็กชายพานเพ็ชรแท้ นิลเพ็ชร์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กชายชญานิน ติงสะ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กชายอนุกูล ประทุมวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงจิรริชยา บุตรสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงพัตราภรณ์ อบอุ่น
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชัยวงษา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงชนนินทร์ อาการ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงชัจจ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงอภิชญา อบอุ่น
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงลภาภัทร ทุมมา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงเนตรนภา คำมา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงสุพิชชา ช่างทองมะดัน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงลภัสรดา ใหญ่จันทึก
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กชายธิติพล ลมปลิว
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กชายดุลยเกียรติ แก้วสุวรรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กชายรัฐนนท์ คำผาย
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กชายธราเทพ คูณทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กชายภาณุพงศ์ แก้ววงษา
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายศุภกร แก้วมงคล
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กชายวัชรพล ปรือปรัง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กชายสุปญญา ศรีสุวรรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กชายภานุวัฒน์ กองพงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กชายศิวัฒน์ กองพงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงธนภรณ์ ยองใย
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จรรยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงปาริชาต ดาวขาว
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงภัทรียา นันทสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงนันทิดา จันทนา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงธันยพร ดวงมณี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงธีราภรณ์ พิมพ์รส
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงปวรรัตน์ มีราคา
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงพรนภา คงสมพงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงกฤตติยา บุรุษสุจริต
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พาลี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงช่อผกา ดวงจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กชายพัชฏะ นิลเพ็ชร
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงอ้อมขวัญ น้อยวิบล
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ระยอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กชายอลงกรณ์ บัวจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กชายภูชิต รอดอยู่
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กชายเนติพงษ์ ใหญ่รัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยะลา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กชายธนากร รอดษา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กชายจักรภัทร นิลเพ็ชร
๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กชายจำรัส ทองกลำ
๒๕/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงถิรดา ภาษี
๒๗/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขุนประเสริฐ
๓๐/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงพิชามญช์ ไก่แก้ว
๑๒/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงวริสา เกษคำ
๒๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กชายศักรินทร์ พิมูลชาติ
๒๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงสิริญามณี โพธิอุดม

์

๑๙/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กชายธานุวัฒน์ รัตนา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงภูริภัทร จันทลัด
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กชายอติเทพ รุ่งเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงชนินาถ แทนพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงแพรไหม โพธิอุดม

์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กชายธีรพล สำเภาทอง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กชายทักษิณ ดมอุ่นดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ใสพรม
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงชลธิชา อรัญพันธุ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงทิตาวีร์ รักษาศรี
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กชายนัฐธร ชำนาญ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กชายศุภชัย นางวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงนัฐธิดา ศรีสุข
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงวราภรณ์ หัสดงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงแพรวา นางวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๗ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงอารยา นางวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงพรรณสิริ จูมครอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กชายวิทูล นางวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กชายสิทธิชัย สายทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กชายพีรพล นางวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กชายสุธาวี สาระ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงนำทิพย์ นางวงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงสาลิณี วรจักร์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์ทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงชาลิสา เวชถวิล
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงปนิดา บุตรยากลัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กชายธนาชัย แก่นแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชิรารัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ทองปาน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กชายวุฒิชัย สายทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กชายศุภชัย จอมคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงกาญจนา วงษ์เสน่ห์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงเกษวดี นางวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงชยุดา พวงเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงลักษมี นางวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงวริศรา วงศ์โชติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ช่อดอกไม้
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายศุภฤกษ์ วันประดิษฐ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายเจษฎาพร แก้วมุกดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชิณวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กชายธีรพงษ์ ตาอุดม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงอริสรา แน่นอุดร
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ นามเกษ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กชายจิณวัตร นิสัย
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กชายสันติภาพ อินทะลี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กชายเอกรินทร์ ร่วมทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กชายวรเทพ พิมพ์กันหา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กชายพงศกร ชัยมงคล
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กชายวัชรพล กาลพัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กชายทินกร บุตรดี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กชายธีระเดช พิมพ์กันหา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงวรัญญา ร่วมทรัพย์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงกัณธิมา ฉันไชย์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงชนิสรา นิสัย
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงปนมุก ตาอุดม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ คมมนต์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงจิตตา ใจเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงวัชรียา ทองกลำ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงนัฐชนัญญา งามนวล
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงอรทัย ลับไธสง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กชายธนธรณ์ ร่วมทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กชายอภิวิชญ์ ดวงธนู

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กชายพัฒนพล แพงศรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงอมลณัฐ ศรีสุข
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงศศิธร สุขวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงสวิตตา ศิโล
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงชุติมา วุฒิพรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี หอมทรง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กชายภูรินทร์ มาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงศศิวรรณ ชูจิตต์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กชายปริญธร ศรีโวหะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กชายศักดิสิริ

์

อัสดร
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วพวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงปาริชาติ ตาอุดม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กชายกตัญู มุลกะกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กชายจารุกิตติ

์

สีสิว

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กชายเจษฎา ชัยธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กชายภูวดล โสดามุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงประภัสษร สายทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กชายชัยภัทร สิงห์แสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงบังอรรัตน์ กิงก้าน

่

๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ บัวรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กชายณรงค์เดช อ้อยแขม
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กชายกิตติพร นามเกษ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กชายคีรี ส่วงเมา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พรมภักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงนภสร จันทะศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กชายชัยณรินทร์ คำไพ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงสโรชา ลครศรี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ปานศรี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา นามพธาย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงวรันยา กิงก้าน

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงนาฏยา เสนาพรม
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงพัชราพร คำหล่อ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร มนตรี
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กชายพีรภัทร แซ่ลิม

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงยุภาพร ละครศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กชายพัชรพล วิลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กชายวินัย พันธ์คำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงพรวลัย ต้นเกษ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงพรไพลิน ลครศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กชายสุรชัช ลาวเมือง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงโชติกา เรือเรือง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงนฤมล หนูแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กชายวีระวัฒน์ แนบเนียม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กชายพงศ์ภัค หอมจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กหญิงนันทิชา หลอมทอง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กหญิงมาลี ม้าเฒ่า
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงละอองดาว ไต่ไม้งาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงโสภิดา ส่วงเมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีสะอาด
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงสกาวเดือน ไต่ไม้งาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กชายประเสริฐ อุระดา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กชายภัทรกร จันทร์ปอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กชายฟาประทาน ทองแพรว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กชายศตวรรษ บุญหวาน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กชายวรพล ส่วงเมา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กชายสพล เรือเรือง

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กชายสิทธินนท์

์

อุตสาหะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ ละครศรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กชายสวัสดิ

์

ม้าเฒ่า
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ นามเกษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กชายเอกรัตน์ ศรีอ่อน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กชายณัฐพล แนบเนียม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงกมลเนตร มะลิลำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงจริยา เรือเรือง

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงณัฏฐนิช สิมศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กหญิงปญญาพร อัศวรเดช
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงพัชรา เชือดี

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงวรากร กันศัตรู
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงศักดิสินี

์

ลครศรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงอนุธิดา ต้นเกษ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงอนุศรา ดาบส
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กชายกิตติชัย พรมภักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มะตูม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กชายศุภกฤต โพธิชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กชายวีระชัย เบ้าทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงกาญจนา อุสาหะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แนบเนียม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กหญิงธยานี ศรีอ่อน
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงธิติมา แนบเนียม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ต้นเกษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลาวเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ บัวรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงวันริสา เรือเรือง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงศิริศรี สืบชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงสิรินทรา มะลิลำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงอนุธิดา กาทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กชายนันทวัฒน์ คุณสิม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กชายนันทพงศ์ กันศัตรู
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กชายยงยุทธ เสนาพรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กชายอานนท์ พุทธิชน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ลาวเมือง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

มิตรรัก
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๑ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กชายทองดี เบ้าทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กชายวีรภัทร สุจริต
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงธัญชนก บุญโกมล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงศรัญญา จันสมุด
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กหญิงสุนันทา สีอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงวิพา แนบเนียม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงพัชราพร ลาวเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงสุนิทรา แนบเนียม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กชายทรงวุฒิ ยาดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กชายนิติธร ศรีเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๕

เด็กชายพิทวัส ลำเฟอย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๖

เด็กชายกิตตินันท์ เสนาพรม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๗

เด็กชายคมชาญ กิงก้าน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๘

เด็กชายณัฐพล สมรูป
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงวีรภัทรา ดาวพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงทิพวรรณ สระทองแร่
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา โพธิชัย

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๒

เด็กชายวาคิม ศรีอ่อน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงนีราพรรณ ฉัตทันต์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

มะตูม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๕

เด็กชายระพีภัทร ศรีชมพู
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงธนัญญา แนบเนียม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา โทศก
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงนันทริกา ขุนพรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๙

เด็กชายธนชัย ลีลาศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๐

เด็กชายนันทวัฒน์ สุขชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๑

เด็กชายณัฐพล ไวสาลี
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๒

เด็กชายพงศภัค ชืนต้น

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๓

เด็กชายพัชรพล สมเพชร
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กชายอรุณพัฒน์ นางวงค์
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ กิงจันมน

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กหญิงจรรยมนฑ์ ดวงเล็ก
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา นางวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงนลินนิภา สงคราม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงนิตยา คณะนา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๐

เด็กหญิงพรธิดา วันทะวงค์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงพัชราดา ปลืมใจ

้

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงพัชญ์สินี พรมเม้า
๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญสมาน
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงรจนา นางวงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงวิชุดา จันศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กชายอาทิตย์ นางวงษ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงพัชราพร สายทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กชายวันชัย พรมดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพมณี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กชายฐากร บรรเรืองทอง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กชายณภัทรพงษ์ นันทะเสน
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กชายธนกร หนูแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กชายธราธิป ขันทอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทะศิลา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ เริกชัย
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงชลธิชา กิงจันมล

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงณัฐวรา บัวลา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำสะไมล์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงปยนันท์ แก้วจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงวรรณพร คงเปนนิตย์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงบุหลัน สมพงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กชายนพรัตน์ เกตระติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กชายนภัสรพี ทำทวี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงภัทรลาภา แก้วจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงวีรดา ช่วยแสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กชายภัสกร ทนที

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กชายกฤษณะ จิตวงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีสังข์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสงสุด
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงปฐมพร แปนเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงอารยา วิงวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กชายณัชพล จันทร์ตัง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงวชิรา โกศล
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กชายกฤษณะ โพธิสาชัย

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กชายพิสิษฐ์ โคตรศิลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กชายนราธิป วิทยเริงชัย
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กชายสุทัศน์ บุรินรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กชายกิตติธัช สุภราช
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กชายกิตติภูมิ คำแสน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กชายพัสกร อ้วนโคตร
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๒

เด็กชายจิรายุ อำไพ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงงามศิริ วุฒิพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงภรพันธ์ เมืองสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กหญิงงามศิริ เนตรพันทัง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงภัทรลัดดา สิงห์เขาภู
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไชยขันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ จรมา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กหญิงสิรินทรา ผาใต้
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงนันทิชา ชัยรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กชายตุลธีร์ ไกรรักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๒
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ บุญพามา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกษา
๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กชายธนากร ประทุมวัน
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กชายจิรพันธ์ ศรีโพนดวน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กชายลัทธพล ขันติวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กชายภาณุพงศ์ พลเยียม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กชายปรเมศวร์ สมคะเณย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ ขันทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กชายพีรภัทร บุญพามา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงพิริยากร บุญเลิศ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงชนิสรา ผ่านพินิจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงภัทราพร ปวงสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงวรรธนพร โจมสติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงฬุริญา คัชมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงทิฆัมพร โสภี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงฉายศิริ นุ้ยเปนไฝ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงอริสา ชาทอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กหญิงกฤติมา เถกิงสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กชายกฤษฎา พวงพุฒ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ บรรลังค์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงชลณิชา ชาญชิต
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ โยธิพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงธวัชชัย สุขเกษม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กชายเจษฎา ศิราจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงอภิชญา มังษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา ติวทอง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงจตุพร จันทร์มูล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงกีรัตยา สว่างภพ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงอุไรมล มะณู
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงปฏิยากร ตาติจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ สุระขันธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงวรรณนิภา บุญส่ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงเมวดี กันตรง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กชายภูมินทร์ พงษ์สวาสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กชายสพลกิตติ

์

ปวงสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กชายธนธรณ์ มะณู
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กชายสุรเกียรติ บุญหนัก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กชายธนกฤต บัญญัติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กชายณรงค์กร ชาญชิตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กชายดิศรณ์ รักษ์กลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงปรีดี หารบุรุษ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๓

เด็กชายญัตติ สุทธิเรือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กชายศิริมงคล อำไพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๕

เด็กชายกฤษณะ เถกิงสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กชายชนะพล มังษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กชายฉัฐมงคล กัญญาบุญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มะณู
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงอารียา มะณู
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงสุภาวดี อินตะนัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ คูหามุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงรัชริกา จันทะเสน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงมุธิตรา ศรัตรูพินาศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงจินตนา ศรีโพนดวน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๕

เด็กชายอภิวิชญ์ ยะลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๖

เด็กชายชนาธิป นาจะหมืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงกนกพร มะณู
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญมี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงโชติกา ศรีโพนดวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กหญิงอนุศรา ภูวิโคตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กชายศรายุทธ บุญรักษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ไสยเหล็ก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๓

เด็กชายกฤษดา บัญญัติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กชายนฤนาท พรมชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กชายสราวุฒิ ชาญชิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ มะโนราช
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ เกษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กชายอรรถพล สำเภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงกรกนก มังษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงเขมจิรา โสภารักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กชายทรัพย์สถิต สุระขันธุ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ ตะติจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงธินัดดา มังษา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงสิราวรรณ นามขัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา ภูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กชายสมบูรณ์ วิลัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงวรรณทิพย์ แสนเมือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศรีโพนดวน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กชายนัทตพงษ์ มันคง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กชายพงศ์พันธ์ ทรงกลด
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กชายศุภกิจ มะณู
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กชายสุรวุฒิ สมจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงปยะดา บัญญัติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงปยะพร มะณู
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงพัชรี โคกสีนอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงวิญาดา พรมชาติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงสุจิตรา ดวงผุนมาตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงสุจิตรา สำราญราษฎร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กชายเกียรติกุล ก่อแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงวริศรา ธรรมราช
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กชายจิรายุ กอนินัย
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กชายณัชพล คุ้มครอง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ เปลียวญาติ

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กชายธนภัทร บุญศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กชายนพรุจ ประชุม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กชายพัชรพล แววศรี
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กชายวิศรุต หนองม่วง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กชายวีรวัฒน์ ดวนใหญ่
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กชายศุภณัฐ สู้สงคราม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กชายสุริเยนทร์ คำฤาชา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กชายหัฏฐกร สมพิมพ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงจรุวัลย์ ศรีสุข
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงจุฑาพร กล่อมจอหอ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงชลิตา ดวนใหญ่
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงชมภูนุช อกแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงญาณิศา ท่อนทองแดง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กหญิงฐิติมา บุญปลูก
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงณัฐวดี กิงสกุล

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ้อมแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงพิชญาภา หงษา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงพรกนก สุระเสน
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงภัทราวดี สรนิกร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงวิสา สำราญวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงวรรณิกา เสนาจ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หงษ์ศิลา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงอโณทัย วิจารณ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงอัยยาวีร์ จำปาปา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงวริศรา ดวนใหญ่
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงรลิษา อ้อมแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กชายธวัชชัย สาลิกา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กชายธนารัตน์ เทพศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กชายภานุพงศ์ บุญปลูก
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงทัศนพร ศิริมานพ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงกิติวรรณ์ กอนินัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กชายธนกรณ์ สายสิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กชายจรัญ ดวนใหญ่
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กชายนัทวัฒน์ หงส์ศิลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กชายปติ สวัสดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กชายจรัญ หาคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กชายเชาวนา บัวจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กชายเมธาวุฒิ เมียดมอ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กชายวทัญู ช่างเกวียน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กชายฤทธิกร ศรีด้วง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงนิสา ดวนใหญ่
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงอารดา บุญเพ็ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กชายอัครชัย จิณะไชย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กชายขัตติพงศ์ ดวนใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กชายอนุรักษ์ ชมภูวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ สร้อยพาน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงธนพร บุญเยียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3

วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กชายศิวกรณ์ บุญดี
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงวีรนุช นามไพร
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
วัดนิคมซอย ๓  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กชายธีรวัฒน์ พรมมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2

วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กชายกิตติกรณ์ ดีสุด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กชายสมพล เกษร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กชายธนพงษ์ พึงไชย

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2

วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กชายวีระพันธ์ พิมพ์ทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กชายอิทธิ พงษ์สังกา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กชายสมิทธิผล น่วมกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงประภาพร งามวิลัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กหญิงพรนัชชา พุทธิวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ มังษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงสุทธิดา แสนสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงดวงนภา สอนศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ มูลธาร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ พรมชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ใสกระจ่าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ดิเชล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๘ / ๔๔๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กชายวัชรากร สุธาตุ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กชายชิงชัย กาทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กชายภูบดินทร์ เอียมศรี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2

วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ โสสอน
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ สูญสันเทียะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ชมภูวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงสุภาพร พิมพ์ทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงจันจิรา แน่นอุดร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กหญิงแพรวา ประมาพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุคะตะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงกนกพร แท่งทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงศิริกัญญา พรมชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กชายมนตรี แสงกราม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงนริศรา พิมวัน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงกาญจนา บุญส่ง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กชายกุมารเทพ ศรีประหลาด
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรมชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กชายปลันธน์ งอมสงัด
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กชายวรายุส จันทร์พวง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กชายพงศ์ศิริ แก้วอุดร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กชายธนา เชิดสะภู
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กชายนธี เชิดสะภู
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กชายจีรพงษ์ วังเอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ งามมาก
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

ควรคง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กชายธีร์ธวัช พรมชาติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กชายเกษฎาภรณ์ เกษร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กชายปยวัฒน์ พรมชาติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กชายวทัญู หนองม่วง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กชายวชิรญาณ ศรีลาชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กชายภูธเนศ บุญส่ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงยุวดี ไพรบูรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงทิพาพร ชาญชิต
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงวริศา ก้อนแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงปณิดา กาละพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๙ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงปนัดดา กาละพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กชายนันทวุฒิ ทาหอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บุญแล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กหญิงศุภวรรณ ติบตา

๊

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กหญิงเพชรมณี การะเกด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงพิมพ์อัปษร เข็มลาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กชายอภิชาติ พระบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงสุภาวดี จารุนัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ สาลี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กชายไกรพิพัฒน์ วงศ์สุทร
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

ปญญาบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๖

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ยอดพงษา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กชายไตรภพ จารุนัย
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ปราณีศรี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กชายวุฒิภัทร ศิริป
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงอริสา ตุ้มทอง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงปนฉัตร ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงจิตรานุช ศิริบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงสุกัลญา วงสาเนา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงณิชกานต์ ทรงกลด
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงสุนิสา นนทะเสน
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงธันยารัตน์ ศิริบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงขนิษฐา จำปา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงสุภาวดี เนียมทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กชายพชรดนัย สาระพล
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงจินตภา ลาบุญตา
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กชายธีรภัทร ศิริบุรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กชายพีระวัฒน์ วรรณทวี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กชายวรโชติ สมตัว
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กชายธนัท นนทะเสน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กชายมงคล อินธิมาศ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กชายปฏิภาณ รุ่งเสถียร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงเกวลี เขมรทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พิเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๙
เด็กหญิงเพชรประกาย

บุญส่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๐ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงผกามาศ บุญจิตร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กชายพลากร คำโสภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กชายรุ่งเกียรติ สมบรรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงขจาริน เจริญศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงชมพูนุท พลนำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงพัตรพิมล นนทะเสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงณิศวรา บุญจิตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กชายสิทธิเดช สุวรรณฉิม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กชายจีรวัตร เสนาช่วย
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กชายกิตติภพ สีแดง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กชายชินวัตร สมประสงค์
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงชนากานต์ ลุนศรี
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงอินธิรา พิมพ์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงเบญจพร พิมพ์ทรัพย์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงสุวศร พิมพ์ทอง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ธรรมธร
๐๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กชายนำเพชร สีดี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กชายนิธิดลย์ จันทร์หาญ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงศศิธร แสงกอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กชายวีรัตน์ ขาวสะอาด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กชายนำเพชร สีแดง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กชายศุภกิจ สมาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กชายบุญมี พรรณา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กชายภัทรพล สมภารกิตติภูมิ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กชายภูริณัฐ นวลนุช
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กชายปฐทวีกร กาสะหลัง

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงวรรณิดา แสงแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ แสงฉวี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กชายวัชรากร วงษ์ฉัตร
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงวันวิสา กันทอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงพรชิตา ไกรยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงนันทิชา พรมสี
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงสุภาพร หุ่นทอง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กชายวันชัย อินเบ้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงพิชญา บุควัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
วัดโนนสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงอารียา ใหญ่จันทึก
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชายแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โพธิชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธิอ่อง

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงชนาพร ภูสีดิน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กชายวิชัย จันทรักษา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กชายเจษฎา สิทธิมูล
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กชายศราวุฒิ พรรณา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ มะณู
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กชายทักษ์ดนัย จันทะเสน
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กชายกฤตพจน์ บุญหนัก
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กชายธนกฤต แสนเมือง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๗

เด็กชายศิวัฒน์ หลอมทอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กชายอดิเทพ สมาน
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ นิยม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงนงนภัส เสาวงษ์จันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงสุภาวิณี เผดิม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงจตุพร พิมพ์ทอง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงปวีณา เพ็งแจ่ม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีโพนดวน
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กชายสมภพ ศรีทองใบ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กชายภูฟา ทิพย์รักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กิงเกตุ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๘

เด็กชายกฤตติพงศ์ พิมพ์ทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กชายวรรณพงศ์ หนูทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กชายธนภัทร สมพร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กชายณัฐปรีชา แสงแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กชายสิทธิชัย ชมภู
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กชายพิชยพล พรรณา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๔

เด็กชายธีรภัทร์ ผาบุตร
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๕

เด็กชายชิตชัย พิมพ์ทอง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๖

เด็กชายธนพล เกษร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงพรนภา พิมพ์ทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ มังษา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงนภาพร วิชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงปาวีณา พิมพ์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงจารีวรรณ ชืนชู

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงสุทธอร เสาตรง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ วิลัย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงวริศา ฝากทอง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงมณฑิตา แสนเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงสุภัทรา บุญหนัก
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กหญิงเกสรา จันทร์กรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงนำฟา หอมทรง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กหญิงชมพู่ สุวรรณชัย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงขวัญจิรา พรรณา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กชายอนิรุช ไชยยงยศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงอมลวรรณ สุทธิเสน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กชายธนภูมิ เกษร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ประภา แสงแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงชนากานต์ อ่อนคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กชายวุฒิชัย พรรณา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กชายศุภณัฐ ระฆังทอง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กชายธนโชติ ทรงกลด
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กชายอภิสร ทรงกลด
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กชายพรพิพัฒ วงศ์อ่อน
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงนฤมล บุญโส
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อินทโร
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงดารินทร์ เปล่งปลัง

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงพลอยชมพู ทับทิม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงณิชากานต์ ธรรมดา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงชินันพร คำฉิม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กชายณัฐวูฒิ แก้วภักดี
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงสิริรัฐ ทองพูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๐

เด็กชายวรัณู ผุยอุทา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กชายอัมรินทร์ สมอ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กชายณัฐภัทร พรรณา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

วิเชียร
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กชายอินทัช โพธิมี

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กชายณัฐพล เขตนิมิตร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กชายกฤชพล แสงแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แก้วมุงคุล
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงกรรณิกา พร้อมบริสุทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงปวีณา โพธิมี

์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงกานต์พิชชา คำศรี
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กชายชัยภัทร พุทธดชติ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กชายศุภกฤต สมอ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงเมษโยนันท์ เชิดแสงแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กชายพรชัย วินทะไชย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กชายบุญมี ลำเลิศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กชายวุฒิชัย บุญสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

โพธิมี

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กชายนนทพันธ์ บุญเพิม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงชลธิชา สมใจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิมี

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงกานต์พิชชา ถำทอง
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กชายสุทิวัส มังษา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เพ็งรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงวศินี เหลาเลิศ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กชายคมชาญ เสนาจ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงมินระดา อะทาโส
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงฐิตาภา เสาโกมุท
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงสมฤดี ข้อแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กชายวัชรพงษ์ พลยืน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงนุจรินทร์ ประวันนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงนิจวรีย์ มังษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กชายพิภพ แสงจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กชายอนุภัทร วิเชียร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กชายทศพล ขุนน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กชายพัทธพล อาสาสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กชายวริทธ์พล มีเพ็ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กชายนฤเบศร์ ถำทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กชายกฤษณะ ทองสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลิงไอ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงสิริวิมล โยธิคาร์
๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๔ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กชายชลกร วิชัยวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กชายเปรมณัช สาระพล
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา หร่ายกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงพรนภัส วงค์เดือน
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงฐาปนี ไกรวิเศษ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงวิลาสินี มันคง

่

๐๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงเบญจมาศ อารีชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กหญิงพัชรกันย์ กันตรง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กหญิงสิริยากร โยธิคาร์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กชายทีปกร แต้มเห่ง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กชายนภัสพร ตราภูมิ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กชายภานุพงษ์ ทองคำ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กชายวีรวัฒน์ จันทรภาษ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีบุญลำ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กชายธนังกร บุตรราช
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กชายรุ่งอรุณ ชาวนา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กชายอนุวัช ขุมเงิน
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กชายพิสิฏฐ์พล ชลกาญจน์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงปญฑิตา เกษร
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงสุนิษา สุริหะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงนำฝน จันทะดิษฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทิพย์พรม
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ผุดผาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กชายจักรินทร์ ศรีเสน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กชายพรรษกร วงษ์คำแสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงกนกพร สาระธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงนวลจันทร์ อัมภรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กชายพศวัต พงษ์สุวรรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงปภัสสรา สัปทนต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กชายอุทิศ อัมภรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงวิชาดา จันทะเสน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กหญิงชลธิชา มะเดือ

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงวริศรา วงวิลา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงวาสิตา งามเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงวิมลทิพย์ หนูนอ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงศิริยากร ม่วงอ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กชายภัทรกร ศรีอาจ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กชายพงศธร เฮงสมบูรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กชายพชร อะหร่าม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กชายภูวนาท จันทร์โท
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนลาน วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงอัจฉราพร บุตรดี
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนลาน วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีสมุทร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนลาน วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กชายบูรพา อยู่พ่วง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนลาน วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงพิชชา วงศ์คำจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนลาน วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงอนงค์นาท ทุมทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กชายธวัชชัย วงศ์คำจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กชายจิรภัทร ประทุมวัน
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงญาณิศา ศรียา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กหญิงสมนารี ไพพงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กชายวีรภัทร พรหมทา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กชายณัฐพล เมืองจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๑

เด็กชายสรธร ต่างทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๒

เด็กชายณฐสุข บุญเย็น
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงจิรชยา ลือขจร
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงกรวรรณ โพนพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงสิริปรียา สุขใจ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๖

เด็กหญิงศศิประภา ปาชา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๗

เด็กชายศิวกร ดิษฐเจริญ
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กชายภูมิบดี สุวรรณเตมีย์
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา หอมสิน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๐

เด็กชายขวัญพล สังขวิจิตร
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กหญิงพัชรา เอียมสีทอง

่

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี แรงจบ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กชายพชรดนย์ ทัดเทียม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงมุทิตา คำดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงวิชญาพร สณฑ์สกุณา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ บุญยิง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๗

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

จันทร์เขียว
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สุจิณพัม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ ทองสุข
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๐

เด็กชายเฉลิมชัย วงศ์ศรี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๑

เด็กชายจิราวัฒน์ ปราบวงคำ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๒

เด็กชายศุภณัฐ โคสมบูรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๓

เด็กชายวัชรพล ถวิลไพร
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงสกาวเดือน สืบเสนาะ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงกัลยา วงษ์คูณ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทะไพร
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๗

เด็กชายกฤษฎา วังตะเคน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๘

เด็กชายไกรวิชญ์ ธรรมพาลี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๙

เด็กชายณัฐดนัย ดวงคำกอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๐

เด็กชายวีรศักดิ

์

พอนทิพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๑

เด็กชายสุทธิวัส เบ็ญจมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๒

เด็กชายศุภฤกษ์ พวงพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กชายปฏิภาณร์ วิลาศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงกฤตธีรา นรากุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิฤทธิ

์ ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงสร้อยสุดา เสนคำสอน
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วบัลลัง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๘
เด็กชายพัชรวีระพงษ์ คำเคนบ้ง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กชายทินกร เสียงดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงทิพปภา โสดา
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กชายธีรพล เสนาภักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กชายอัครวินท์ สายเนตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กชายปยวัฒน์ เรืองรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๔
เด็กหญิงนันทณาภรณ์

มูลไชย
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ผาแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กชายกิตติเกียรติ ด้วงทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ ภู่จันทึก
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็งคำลุน
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วบัลลัง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงวรนุช ดวงแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กชายสุเมธ วงจันทเลียง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กชายกลวัชร ทองธุลี
๑๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอนเขียว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กชายณัฐพล สาระบูรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กชายสกล โพธิกุล

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กชายสุตนันท์ สร้อยลอด
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กชายอดิเทพ วันแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กชายศุภโชติ สายบัว
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กชายพสิษฐ์ จานเขือง

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงนันธิชา ขวัญยืน
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กชายศิริรัตน์ แก้วพวง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กชายวุฒินันท์ แก้วกอง
๓๐/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กชายอาณาจักร พิลา
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กชายฐานุพงษ์ สายสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงทวีพร สายนาค
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงพิมพ์นารา บุญพิมพ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงภาวินี มะลิวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กหญิงรสรินทร์ อ่อนพิมพ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กหญิงวิราพร ดอนภูมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา เพชรดี
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กหญิงกนกวรรณ มาสงค์
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงปรัชญาพร พลศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กชายพงศธร สุขวงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงปวีณ์นุช ดวงแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงเกตุนิภา บรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กชายภูวนัตถ์ สมบัติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงกนกอร วงศ์สามารถ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วกิง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กชายสิทธิชัย พวงจำปา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กชายณัฐพงศ์ มงคล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงศิรินภา แสงสกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงอนุธิดา คำโสภา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี วิทจิตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กชายชัยอนันต์ ใหญ่สูบ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กหญิงขวัญพิชชา บุญชม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงนิตยา การรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กหญิงเพ็ญณภา โสภาเวทย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กหญิงนันทกานต์ ศรีหาบุตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงชลธาร ศรีอักษร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กชายธนากร ธงอาษา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กชายกฤษณะ จันทวารี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กชายชาญชัย เจียงเพ็ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กชายธนศักดิ

์

บัวเงิน
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กชายนัทธพงศ์ เนตนิด
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กชายชาญชัย โททอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงปรายดาว นัยเนตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงอารียา นางาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กชายจาตุภัทร ผิวสว่าง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กชายอินทิราทร จันทร์แจ่ม
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กชายกิตติพันธ์ จันทร์หอม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีหาบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยคุณ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กชายเทพทัด เสียงดี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กชายนันทกร บุญโสม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กชายภพธรรม ผาปรางค์
๒๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คำกิง

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กชายอภิรักษ์ บุญโสม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงสิน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ หารปราบ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กหญิงญาดา สุขสวาท
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงธิฆัมพร วันทอง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงพรนภัส งามทรัพย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงเพ็นนภา ใจดี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ หมืนสุข

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงอรจิรา สารีพวง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงสุภัชชา วิลุน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงสุจิรา ศักดิปกษ์

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงธนัญญา พงษ์สีดา
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยโคตร
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กชายสุธี คำวุ่น
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กชายวรเมธ โพธิขาว

์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กชายตรีเทพ บุญเพ็ง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กชายธีรเดช สุวรรณราช
๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กชายภูรินท์ อุ่นเรือน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงอนัญญา ผาสุก
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กหญิงสายนำ ถินบุญ

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงกานต์สินี เทพเสนา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กชายสมชาย บัวเกิด
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กชายกิตติพัศ แก้วพวง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กชายคณานนท์ เคนโสภา
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กชายชนาภัทร โพธิขาว

์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กชายทินวงศ์ ผ่องแผ้ว
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กชายธนายุทธ เจโตวิมุติพงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กชายสุนทร กันหาสุข
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กชายวชิรวิทย์ จันแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กหญิงกิตติยา ม่วงอยู่
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กหญิงจิราพร สายเสน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงฐิติมา ศรีเสน
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงนนตรา บ้วโรย
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงพจมาน แจ่มสงค์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงสุกัญญา บุสภาค
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงสุธิดา ออมชมภู
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กหญิงอุลัยวรรณ คุณศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๓

เด็กชายกฤติน บุญเพิม

่

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงแพรวนภา ศรีรักษา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงอัญญาณี บุญนำ
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงธิดากานต์ พลไชย
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงอนิศรา ศรีพันชาติ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงณัชยาภา พะดุงมัน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พลศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กชายกิตติโชค พลชาติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กชายถนัดกิจ สมภาวะ
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กชายธนนันท์ จิบจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กชายพงศกร นิลเกษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กชายชนะชัย เพียยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กชายภูวนัน วลัยกาล
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กชายภูวนาถ วลัยกาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กชายสุรเดช กงล้อม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๘

เด็กชายอธิษฐ์ ขาวสลับ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๙

เด็กชายอาทิตย์ ทองสลับ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๐ / ๔๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๐

เด็กชายอาณัติ พลเสนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๑

เด็กชายอภิเวช พูลเพิม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ไชยคุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๓

เด็กหญิงวิไลกานต์ ประสานวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงศุภิสรา สุวรรณดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงจิตติพัฒน์ จันทร์แก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๖

เด็กชายกฤษฎา พิริเกรง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๗

เด็กชายธัญเทพ สาเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๘

เด็กชายยศกร ทองสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๙

เด็กชายภูวเนตร นำใจดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๐

เด็กชายภูวดล แซ่อึง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๑

เด็กชายสรศักดิ

์

พวงสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กชายพลเดช คตดวง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กชายต้นนำ เจียดรัมย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กชายไอศวรรค์ สงวนทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กชายวายุฤทธิ

์

ปญญานะ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กหญิงสิริวิมล กุระวงศ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงพรนภัส สาลี
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กชายศักดิชัย

์

จันทรา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กชายกิติวัชภูมิ ศรีสุวรรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กชายโชติพัฒน์ แสงเพ็ชร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กชายณัฐพล โนนน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กชายธนภูมิ โชติ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กชายนัทวุฒิ จันทศรี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กชายวีระพล พุทธิชนม์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๕

เด็กชายสราวุฒิ ไพรวัน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กหญิงเกษร งอมสงัด
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงจันทิรา ไชยพิมพ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงบุณยาพร เทียมทัศน์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงมีนา สอนจ้อย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงศศิวิมล บุตรดี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา เส้นเศษ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ขันติวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงหทัยภัทร โนนเงิน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๔
เด็กหญิงอัญชนากานต์

กาหลิบ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๑ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กชายศิริอานนท์ สืบพลาย
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กชายสาระวิน ติมาลา
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กหญิงศลิษา สายสมคุณ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงนริศรา บุดดา
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กชายธีรเดช ละนาม
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงรัตติกาล ศรีมงคล
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงขวัญชนก ศรีมงคล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กชายชินพัฒน์ ขันพัน
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กชายวิษณุ คณาญาติ
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กชายณัฐชพล พิมพา
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงนนฑกานต์ โยธี
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงอนุศรา พรมชาติ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงปานวาด คุณชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กชายอัฐชัย หารโสภา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กชายแทนคุณ สังวาลทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ลาลุน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กชายปฏิพล สีหา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กชายชินรัตน์ ทัศราช
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กชายเฉลิมวงศ์ แสงสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พาลี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงศศิธร แปนจัตุรัส
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงกัลยกร เคลือเล็ก
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แจ่มแจ้ง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงชลธาร ขันชัยภูมิ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงกฤติยาณี ขันเสน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กหญิงตรีชฎา แสนสุภา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กหญิงทรายมณี ขอบเขต
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงปญญาพร อำพา
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงพุทธรักษา บัวจันทร์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงรพีพรรณ พลหาญ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงวิลาสินี จินพุทธ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กชายจิรวัฒน์ รักความสุข
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กชายจำรัส สนิท
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจหาญ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กชายธนภูมิ ไพฑูรย์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กชายธนัตถ์ ดวงลายทอง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กชายธีรภัทร ขอบเขต
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กชายปรมินทร์ เจตนา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กชายพงศ์ศิริ โพธิกิง

์ ่

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กชายวัชรพงษ์ สุทธิเสน
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กชายวีรพงษ์ อ่อนอก
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กชายสิทธิโชค นิลคำ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กชายธนภรณ์ ทองมาก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กชายสันติ กาสีชา
๑๑/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กชายอธิราช คำภา
๑๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กชายพิพัฒน์ โสรส
๒๔/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงพิกุลแก้ว นามฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงชลดา ต่ายทรัพย์ ๕/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงชญานุช หอมพิทักษ์
๑๕/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กหญิงชลิดา มหามุข
๒๒/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กชายกรกฤษ ทะลิ

๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กชายณฐกร มักสมาน
๒๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงอรกานต์ ศรีพูล ๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กชายสมาน เพ็ญจันทร์เจ้า
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กชายธีระชัย ดวงไชย
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กชายชนาภา วงศ์ดี
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๑

เด็กชายธีรวัฒน์ การพัฒน์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กชายปญญาวี สุระเกษ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กชายศุภทัศน์ แก้วสนิท
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงรัตน์ญา ศรีรักษา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๕

เด็กหญิงครองขวัญ โพธิเงิน

์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ มีลาภ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๗
เด็กหญิงระรินทร์ทิพย์

จันทร์แพง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา ลำสัน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงสุจิรา ยาศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงฐิติมา วงศ์ศรี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ หวังดี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงพิชชาพร นันทะวงศ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หอมจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงนันทิชา รุ่งเรือง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงกฤษติยา หนองม่วง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงพิยดา เกษหงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กชายคัมภีร์ โสดามุข
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงนำฝน ดาราสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กชายศรัณย์ ทองอาบ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กชายเอกพล เมืองจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กชายธนพนธ์ จินาวัลย์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กชายจักรพรรณ์ ขันติวงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงทิพย์ภเนตร ธรรมพร
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงกษมา จินาวัลย์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงชุติมา ศิริบูรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงสุชาดา เผ่าชัย
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงอภิณญา ปุยคำ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงวรัญญา พรชัย
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงจันทริญา บุญนะฤธี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กชายกฤษฎา แก้วจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กชายอนุชิต ไชโย
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงพนิดา บัวไข
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงนิรัตศรา ศรีจรูญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กชายวีรพงค์ วรครุฑ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ลายนำเงิน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงญาณัจฉรา ผิวงาม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงอรัญญา บุญถึง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงรัตนากร ไชยสนาม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงกนกอร สิมตะมะ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ภักดีกำจร
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงทิบพะกอน ครองชีพ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กหญิงวรัญญา รามศรี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงธิวดี หงษา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงจินดาภรณ์ อ่อนน้อม
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงวรรณนิสา ทาวัน
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กหญิงบุญชนก บุตรพรม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กหญิงจุรีรัตน์ พวงพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กหญิงสุภัทรา สังสม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงสุภาพร โลบุญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๔ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วสะอาด
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงเพ็ญ พรจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วสะอาด
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กชายสิทธิโชค ไชยโย
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ครองสิงห์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กชายธนาวุธ สุขจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ลุนลา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กชายณัฐวุธ ใชโย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กชายณัฐนนท์ สิมตะมะ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กชายศุภกร พิลา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กชายนันธวุฒิ โพธิทอง

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ไขว้วงค์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กหญิงพีรณัฐฐา มิงสกุล

่

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชืนตา

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงฐิติยา พวงพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กชายวีรพล จันทร์โท
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กชายวิทยา นิยมวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กชายจิณณวัตร ชุชัยสงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กชายพงศภัค วงค์ราช
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กชายอรุณธรรม บุตรพรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงพัชราภา สมบัติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กหญิงกาญจนา สีคหะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กชายทนพล มีภาพ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กชายวีร์รัศมิ

์

อยู่ยงสินธุ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กชายจักรพงษ์ ผู้มีสัตย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กชายพีรชัย บัวไข
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญยงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชืนตา

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กชายสมเกียรติ ศรีสง่า
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กชายฐิติกานต์ รามศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กชายพรรษา พิลา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กชายพีระพงษ์ นามบุดดี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กชายพีระวุฒิ ลาพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงจริยา ภาที
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงพชรพร สุขแก้ว
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๕ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กหญิงพัชลาวดี นิมมา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงมนัสนัน รอดอุด
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กหญิงวรัญญา บุญยิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปนะถา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กหญิงสุนิสา ไชยโย
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงสุพรรณษา ราดทวี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงโสรยา ศรีสุนนท์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กหญิงออม อุมัชเสถียร
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กชายอชิระ พระชะนะ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กชายธนพงษ์ สันทาลุนัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กชายนันทพงศ์ ศรีวิคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กชายสิทธิกร ยันตะพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๗

เด็กชายวรวิทย์ สุระ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กชายปฏิภาณ สุระ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กชายสุวัจ แก้วสะอาด
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงปริชญา สุระ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ขันติวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย ฉลาดทำ
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงชญานี แก้วจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กหญิงปญญาพร จันทาทิพย์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กชายกรฤทธิ

์

พุทธานุ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กชายณธพล แสงจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กชายทัตเทพ ศรีทนต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กชายจิรายุทธ โนนกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กชายเปรมศักดา ศรีสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กชายณัฎฐกิตต์ เมืองจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กชายภคิน ศรีสุข
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงอาริสา ศรีทนต์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงปรีชญา แก้วจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กชายอันดามัน โนนกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กชายปรัชญาศักดิ

์

โกศล
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กชายสราวุฒิ หนองยาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กชายปรเมศร์ พรมดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ แสงจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา วงค์ละคร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กชายนราธิป จันทสุทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กชายธนากร ประภาเวสูง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโนนสูง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กหญิงสุธิดา ขันติวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงจิรนันท์ เหลาศรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงกมลชนก แสงนาค
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงอังคนา สังคะวัตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กชายจักรี แก้วสะอาด
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เต้ากลาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กชายวัชระพล โคตรวงค์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กชายชัยณรงค์ มานะ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ สอนเจริญ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กชายพลพล พรจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กชายวุฒิชัย ใบอุดม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กชายโชคงามวงศ์ คุณแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กชายปยณัฐ์ แก้วจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เสาสุวรรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ผกา วราศัย
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงอนิตยา ยอดกุล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงยุพินพ์ พิมพ์แมน
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ธรรมอาดูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงแสงเดือน แก้วจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงเบญจภรณ์ ยามชืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงรมิตา แก้วจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กชายก้องเกียรติ สุขประสงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กชายธีรวุฒิ สัมโย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กชายรุทธิรวี

์

กันเชียง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทพักต์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงสุกัลย์ญา บุญยง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงอรัญญา สายศิลป
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กชายพีรพล จันทร์เพ็ญ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กชายฐิติวัฒน์ คำผาง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กชายภูวกฤต พุทธรักษา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ละครลำ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กชายดณุพัฒน์ การัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กชายเกรียงไกร พรหมทา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กชายศุภกร เดชะบุญ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กชายอมฤต ศรีโพนทอง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงวรัทยา บุญธรรมมา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงภัทรธิดา จอมเกาะ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กหญิงกัญญณัช สำราญ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงวรัญญา สุขะ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงจีรนันท์ สระแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กชายนันทวัฒน์ วดีศิริศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กชายสุริยันต์ วงษ์ขันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ สร้อยชืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงอารยา ยอดสิงห์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กชายธนกร จงลา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สมพงษ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กชายพีรศักดิ

์

ชูไชยะ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย งาตา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประสานศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงวิไลพร แจ้งแสง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๒

เด็กชายกิตติกร งาหอม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กชายวีระภาพ นันกวน
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

เมืองจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กชายธนทรรศน์ สุขจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กชายธรรมราช หล้าธรรม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กชายศรัณยู ภูนุภา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

สายแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บัวไข
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กชายจีระพันธุ์ สาขา
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กชายกีรติ บัวเขียว
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กชายพรหมราช ผู้มีสัตย์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงพิชชาพร แซ่จัง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กหญิงภัทรวรรณ สมพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เมืองจันทร์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงสุชาดา ผู้มีสัตย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงเธียรกานต์ ไพเราะ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กหญิงจิราภา ดาวซ้อน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงจิราพร คำผง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๘ / ๔๔๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กชายนิรัตติศัย ศรีสุข
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กชายมณชัย ศรีโหมด
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีราตรี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กชายสุชาติ ปนกา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กชายศิรวุธ งาหอม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กชายภัทรพงศ์ เมืองจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงจิตตาภา มะโนรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงพาทินธิดา กุดทองดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๘

เด็กชายธีรภัทร ศฺิริโฉม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

กันแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กหญิงมุณิดา ไชยภา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กหญิงวรรณวลัย โชติ
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กชายพูลศักดิ

์

มูลกุศล
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กชายศศิวัฒน์ บุญเลิศ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๔

เด็กชายอนุชิต พิลา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กชายเอกราช ไวยทรง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงทิพย์มณี ศรีเภา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กหญิงอัญชลี แซ่ลี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงธิดาพร โยธี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

จังอินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๐

เด็กชายวรปรัชญ์ ขันติวงษ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงวนิดา บุญทา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๒

เด็กชายอโนชา ยอดอาจ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กชายธนพัต เรืองวิจิตร
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงศรัญญา บัวไขย์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กหญิงปวริศา ทับทิมหิน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ มโนรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ รัสมี
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๘

เด็กหญิงนัฐนันท์ คำยอด
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๙

เด็กชายปรเมฐ แสงสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๐

เด็กหญิงวีรญา ใจหาญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๑

เด็กชายประสิทธิชัย จอมเกาะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กชายหาญณรงค์ สากุลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กชายอัตพล ภูนุภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กชายธนศักดิ

์

พันธ์จันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงมงคลศิริ วรรณศรีเมือง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กชายศิลา เมืองจันทร์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส
 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กชายสมคิด สมศรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส
 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงประภาพร มะโนรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๙

เด็กชายธนานัต ผู้มีสัตย์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงพรพิมล ใยดวง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย วัดหนองดุมวนาวาส

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงทิพปภา สำราญจิตต์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กชายประมุข ศรีชารัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กชายคณิศร สมหมาย
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กชายอัษฎาพร บุญเพิม

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กชายนิทัศน์ มะโนรัตน์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กชายพงษธรท์ ทะนาชัย
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กชายปวริศ รักษาชนม์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กหญิงชลธิชา คุณสาร
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เคณาอุประ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กชายตะวัน จันทร
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กชายพิพัฒน์พล สิงห์ทอง
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กชายศุภสิทธิ

์

หนองเหล็ก
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๓

เด็กชายสุริยา ศรชัย
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงปนัดดา บุญผุย
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๕

เด็กหญิงภัทรวดี พรสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๖

เด็กหญิงวิมลประภา เย็นใจ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๗

เด็กหญิงวิไลพร หนองหงอก
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๘

เด็กชายคฑาวุธ สาบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๙

เด็กหญิงกนกพร ชูเลิศ
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๐

เด็กหญิงราชาวดี หฤทัย
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงอุทัย บรรเทิงใจ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงสุดธิดา เกษศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงปริณดา ใยอาจ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงทิภากร การผลดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา มุงคุณ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศรีวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงกัญญณัฐ สมเขาใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กชายณัฐชนน แสงอรุณ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กชายวิสณุกร บุญอินทร์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กชายทักษ์ธรรม คำโสภา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กชายสรยุทธ โคตระดา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กชายณัชพล แสงอรุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงสุณิสา ศรพินิจ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงพิชญาภา มะโนรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงทิพรดา บุญครอบ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงรังสิมา ผลกุศล
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กชายสัพพัญู พิลาสุข
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญประเสริฐ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงสุวิมล สารภาค
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กชายทฤษฎี สมศรี
๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พิทักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กชายธีรภัทร มะเดือ

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงสีนีนาฏ เปาเงิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงยุวธิดา หนองบัว
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ เขียวหวาน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๖

เด็กชายก้องภพ ขีรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ สุขคำสด
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กชายกวิน ผุยดี
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

แกดสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กชายนรภัทร มะโนรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กชายภานุพงศ์ หลักงาม
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กชายฤทธิชัย อินทร์ใหญ่
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ จาบตะขบ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ปสสาไสย
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงกตชกร กอชันกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หนองบัว
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๗

เด็กหญิงปยะพร ศิริวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๘

เด็กหญิงปาริตา ศรชัย
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงปณชญา เกษศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงปทมาวดี ศรีมูล
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงสิรินธร วิษาเกษ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงสุเมธินี ประจักษ์จิต
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงอุษามุนี เกษศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงญานิกา บุญเฮ้า
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๕

เด็กหญิงศศิธร ใต้จันทร์กอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงพีชญา ชวนชม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงทิพพิมล แซ่แช
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุตรศรี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กชายธนพัฒน์ หนองเหล็ก
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กชายภูริพัฒน์ พิลาวัลย์
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กชายสรวิชญ์ โคมวย
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กชายชยานนท์ กิงสีดา

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงกัญญาดา หอกกำปง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีละพันธ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงชลดา สุมาจักร
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กหญิงนันทพร ดวงตา
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงปพิชญา บุญยิง

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรชัย
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๙

เด็กหญิงมะลิวัลย์ วันทมาศ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีวิศร
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กชายจักริน แก้วมณี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ศรีวิศร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กชายรุ่งสุริยะ แก่นสาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๔

เด็กชายกฤษฎา คณะรักษ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กชายพีระภาส โนนกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๖

เด็กชายรติกร โยโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ โลบุญ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๘

เด็กชายธนากรณ์ ไชยสาร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงปวริศา วงแวง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กชายศุภกร หาเนาสุข
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงเกศศินี วรรณทวี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อุลา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๓

เด็กชายณัฐปคัลภ์ เหลาซือ

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ สมบัติ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กชายศิริวัฒน์ งามศรี
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๖

เด็กหญิงชลิตา ผาเงิน
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงฐิติวรรณ บัวต้น
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๘

เด็กหญิงปนัดดา วงสุโพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงปริยากร ย่อทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กหญิงพิชชาพร กิมเหล็ง
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงพรทิพย์ สู่เสน
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงวรรณวิษา หนองคู
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงเสาวภา พรจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๔

เด็กชายอโณทัย ขันติวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ โพสว่าง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๖

เด็กชายธนวัต ทาวัน
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๗

เด็กชายสิริฤทธิ

์

อุดมทวี
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๘

เด็กชายพิพัฒิธนชัย รักตลาด
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๙

เด็กชายนครินทร์ คำแพทย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๐

เด็กชายภูวดล ยศไชย์

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๑

เด็กชายกวีศิลป สีสัน
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงญาณิศา นามปญญา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงพิชชานันท์ ดวงประทุม
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงชลณิชา สุขเหลือง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงธัญญาพร สุขใจ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ พวงพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงนวพร ใยขันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงขวัญข้าว คลังติยานนท์

๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๙

เด็กชายปยะราช บัวต้น
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๐
เด็กหญิงวณัฐชญาดา ไชยโคตร

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ บุตราช
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๒

เด็กชายไตรวิทย์ คะเชนรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงณภัทร พิมพ์นนท์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๔

เด็กชายเอกพล เตสกุล
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงณัฐนิชา น้อยจินดา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๖

เด็กชายกฤษฎา จันทนาม
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๗

เด็กชายบัณฑิต ดีนา
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

งามศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๙

เด็กชายบัญชา โบราณมูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๐

เด็กชายญาณเทพ สุริพล
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ประสีระตา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๒

เด็กชายภานุวัฒน์ นันทวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๓

เด็กชายศรุต แก้ววงค์
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๔

เด็กชายกฤตภาส ทองสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๕

เด็กชายกุลธวัช จันทร์ดี
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๖

เด็กชายไกรพล สิทธิ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๗

เด็กชายจิริวัฒน์ ขันติวงค์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๘

เด็กชายชัชชัย สงผัด
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๙

เด็กชายปรัญญา งามตา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยานนท์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๑

เด็กชายภัทรภณ พิลาสุข
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๒

เด็กชายเมธัส บัวศรี
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กชายรุ่งรดิศ สมาลีย์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กชายสถาพร บัวศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กชายวีรภาพ เพิมเติม

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กหญิงเปรมสินี ธานี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กหญิงไพรมณี วาตรีบุญเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กหญิงศิริญา มาลา
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กหญิงวรรณพร จันทร์อินทร์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กหญิงอรพรรณ สัตพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงศุพัชญา บุตรศาสตร์
๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๒

เด็กหญิงอุมารวดี พลเยียม

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงพรณิชา ขันติวงค์
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงเสาวรส ศรีโพธิกูล

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ โคตะทัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๖

เด็กชายกนิศ แหวนหล่อ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๗

เด็กชายพิทวัส ปดนาวาส
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๘

เด็กชายนัฐธนนันท์ สุระ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๙

เด็กชายณัฐพล จันทร์เพ็ง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๐

เด็กชายเพชรใหม่ ดีโนนอด
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๑

เด็กชายวรรณชัย ประคองใจ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงงามพิศ มุทาวัน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงสุจิตรา อินตะนัย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงดวงกมล วังคีรี
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กชายวริทธินันท์

์

พิมพ์วัน
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เศรษศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๗

เด็กชายณัฐพร บุญปญญา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๘

เด็กชายณัฐพล สุ่มมาตย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๙

เด็กหญิงจันทริยา ชิตภักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๐

เด็กหญิงวรกาญจน์ ทองออน
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงวรพรรณ วงศ์งาม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๒

เด็กหญิงพัชราภา พรมษร
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ ไพพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๔

เด็กชายธาราดล เผ่ากิตติ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๕

เด็กหญิงนงนภัส พูลสุข
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๖

เด็กหญิงชฎาภา นิลวงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๗

เด็กชายวริศ กลินดอกพุฒ

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๘

เด็กชายปรัชญา แก้วสาคู
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๙

เด็กชายเจษฎา พิมพ์นนท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กชายเอกวิญญ์ เกษศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กชายจีรพันธ์ กันตรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๒

เด็กหญิงนำอิง สุขเพิม

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ ไหลหาโคตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๔

เด็กชายกิตติภัทร อินทา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๕

เด็กหญิงชลธาร สิทโธ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๖

เด็กหญิงนัฐชนันท์พร โพธิพันธ์

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๗

เด็กหญิงนภัสสร อัตพงษ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๘

เด็กหญิงนัจนันทน์ ชิณพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๙

เด็กหญิงสุนันทา ครองชัย
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๐

เด็กชายธนากร เกตุพุฒ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๑

เด็กชายชยางกูร เปยมมาก
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๒

เด็กชายอิทธิชัย รบกล้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กหญิงธนพร โคตรสมบัติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กชายชินดนัย มีหมู่
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กชายสุภัทร โตผล
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กชายสมพงษ์ ศิริบูรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กชายนภีตะภัฏ สอนศรี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๘

เด็กชายเอกราช ผมพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กชายดนัยณัฐ ใยพิมพ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จงจิต
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กชายสุภกิตติ

์

พันธ์คำ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กชายณรงค์กร ผมพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๓

เด็กชายอิศวรา สอนศรี
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๔

เด็กชายกฤตภาส สอนศรี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๕ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๕

เด็กชายปุณณวิช นวลคำ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๖

เด็กชายภัทราวุฒิ จันโท
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กชายธีรเดช สังฆพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงอิศวรา ผมพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กหญิงวิลดา มะเดือ

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผมพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงวรรณวิษา จารุนัย
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญทองเล็ก
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงคำจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงภาวินี สืบดี
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงธิดากานต์ วิบุญอรรถ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๖

เด็กหญิงกมลพัชร วงศ์เลิศ
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงอุทัยวดี เสน่ห์วงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงปยะภรณ์ สอนศรี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กชายอนุวัด ประชุมชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วธรรมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กชายสุริยะ นามวิชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กชายกฤษฏา ปดดาระภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กหญิงนิราวรรณ ทุมตา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กหญิงณปภา พิมพ์วงษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุมาจิตร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กชายวราวุฒิ สอนศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กชายอาทิตย์ สิทธิโท
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กชายรดิศ เกษศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กชายเริงชัย ผมพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กชายอัมรินทร์ สอนศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กหญิงอาทิตยา นวลทัศน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กชายเสกสรร ขันติวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กชายวัชรกรณ์ ศรศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กชายชลิต เกษียร
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กชายรามินทร์ ทองใจสด
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กชายณัฐพงษ์ คำภีระ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เรืองจำนงค์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กหญิงพัชรา วังหนองโพน
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กชายอชิระ สุนนำเทียง

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๖ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กชายกิตตินันท์ เศรษฐาไชย
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สิมมา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๒

เด็กชายธนธร ม่วงเก่า
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๓

เด็กชายอภิลักษณ์ พงษ์ภา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๔

เด็กชายสิริชัย สามะอาลี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิแก่ง

์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๖

เด็กชายพรศักดิ

์

สังขบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มะลิวงค์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๘

เด็กหญิงชัชฎาพร ทองทิพย์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๙

เด็กหญิงฐิติชญา มะเดือ

่

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๐

เด็กหญิงปาริตา ทองศรีจักร์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงวุฒิธิดา ศรีจักร์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงทอง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๓

เด็กชายภานุพงษ์ จำปาทอง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๔

เด็กชายนฤพนธ์ หอมดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๕

เด็กชายปฏิภัทร โนนกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กชายชโยดม มีอุดร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กชายเดชณรงค์ เกษี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ เขตนิมิตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กชายระวิน เกาะม่วง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กหญิงจุฑามณี ศรีจักร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กหญิงอรยา ศรีเรือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ เทียมทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กหญิงนิตยา คำมีมิตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กหญิงยอดสง่า สมศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ วัชรกรกมล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กชายไชยเชษฐ์ วิสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงศศิวิมล เลขลบ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นาคประดิษฐ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กหญิงปณิตา บุญหล้า
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๐

เด็กหญิงปุญญิศา สีแก่บ้าน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๑

เด็กหญิงอทิตยา ทองสุทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงทิพพิมล นวลวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงศลิษา ไขจัตุรัส

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กชายกิตตินันท์ กล้าเกิด
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กชายก้องเกียรติ คงนิล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กชายมงคล ลิมเจริญสุข

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กชายชินดนัย จันทศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กชายชัยณรงค์ หาญมานพ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กชายฤทธิชัย จันทศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กชายเรวัตร เขตนิมิตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กชายวจีเวศน์ ศรีจักร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กชายชวนินทร์ ทองคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงพรพิมล อ่อนขาว
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กชายดรัณภพ ประสมสิน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กชายนิพพิชณน์ จำปาปา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กชายรพีพัฒน์ เพียงตา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๗

เด็กชายสุรไกร อักษร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญพา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองสุทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๐

เด็กหญิงชญานิศ โคตรคำภา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงณัฐวิภา รักความซือ

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๒

เด็กชายเกียรติยศ ครยก
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๓

เด็กชายธิติวุฒิ คำปลิว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๔

เด็กชายธีรวิทย์ แดงเดือ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๕

เด็กหญิงสุชาดา เมืองหนองหว้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๖

เด็กหญิงวรรณวิษา ธรรมวิเศษ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๗

เด็กชายธนชัย วงษ์มุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทุมศรีมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงณัฐธิชา สุโพธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

วาปโย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๑

เด็กชายจักรพงษ์ ธรรมวิเศษ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กชายธนวิชญ์ บุดดา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงพัชราภา มาลัยทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กชายณัฐพล จำปาปา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กชายวัชรินทร์ บุญเต็ม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงฐิติมา ลดกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงอารียา เพียงตา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ ผ่องสันเทียะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กชายธีรเมธ ชมสมบัติ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาลี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กหญิงจิระนันท์ สุขทำ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กหญิงมุทิตา สิงห์คำ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กหญิงมินท์ชนก

้

บุญศิลป
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กหญิงนภัสรดา คำพระ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงมาลิญา ลาดบาศรี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงธารารัตน์ สุภาพ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๗

เด็กชายทำนอง วรรณวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กชายธีรชัย วรรณวงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กชายธัญธร จำเริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๐

เด็กชายวรพจน์ สุชานิธิกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กชายธนากร สุขเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กชายพิชัย สิงห์คำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงณัฐวดี มีแสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กหญิงพิชชากร รู้พูด
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กหญิงวรรณิดา อัมพวา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์คำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กชายอภินันท์ สิงห์คำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กชายนันทกร อนงค์ถวิล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ วรรณวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงกันติชา จันทร์ละมูน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงศุภานัน ปยะวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงวรัญญา แก้วเกิด
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กชายโชคชัย สีคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กชายอภิวัฒน์ วงค์คำ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงไอริสา แก้วสิมมา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงศิริพร สิทธิจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา คำขันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงภัททิยา หิมะคุณ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๙

เด็กชายณัฐพล นรสาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กชายเก้าประจักษ์ สุวรรณคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงนัฐวดี วิรุณพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงนิตยา วรรณวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๓

เด็กชายเจษฎา ศรีหลอด
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๔

เด็กชายปฏิพล กาละศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๕

เด็กชายวรรณชัย แก้วบุตรดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๖

เด็กหญิงจริยา ชูเนตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๗

เด็กชายไพทูล นิตะบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๘

เด็กชายจิตรกร ยะวงศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ นิยม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กชายกวิน เข็มมา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๑

นางกาญติมา ชูศรีพัฒน์
๐๘/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๒

เด็กชายคุณากร พรมยะมาตย์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๓

เด็กชายธนพนธ์ สุนนท์นาม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๔

เด็กชายนาคินทร์ รัตนวัน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กชายภัทรกร มายา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กชายประพจน์ พรมโนภาศ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กชายกนก ธรรมวัตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กชายอรันดร์วา ศรีใหม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กชายสรศักดิ

์

กันหารินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กชายนราธิป ศรีเมือง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กหญิงจิตรวรรณ ทองสุทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กหญิงจิดาภา ปสสา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กหญิงปรารถนา เชิดสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กหญิงพรนภา สระบัวทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กหญิงวิภาพร ศรีคำ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา งามเกลียง

้

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กชายเกษฎาภรณ์ พลพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กชายจตุพร ละคร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิงาม

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กชายเทพพร สนตะคุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กชายธนบดินทร์ ผิวจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กชายธีรภัทร พลพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กชายธวัชชัย สุโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กชายพงษกร ทองสุทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กชายภัทรพล วิชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กชายศุภชัย กิจสามารถ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กชายศรีรัตน์ บุญนาก
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กชายอมรฤทธิ

์

จำปาสาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กหญิงจิดาภา ธรรมวัตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงณนนท์ สายยา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีคำ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงปฐมพร อาจทำ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๓

เด็กหญิงปานศณุ ทองสุทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ผิวจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา แพงพุย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กชายกิตติกร อิวบำรุง

๋

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองสุทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กชายพิพัฒน์ ภูสีดวง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กชายทินกร อรรคบุตร
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กชายวัชระ ชุมเดช
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กหญิงชุติมา พวงทอง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงนันทิพร ศรีระบุตร
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๓

เด็กหญิงวรฤทัย ขันทอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงพนิดา หันทำเล
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๕

เด็กชายคันธรัตน์ ดวงแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๖

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ทวีสาร
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๗

เด็กชายอิทธิโชค กุงไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

เมินหา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๙

เด็กชายเอกรินทร์ สุภาพ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๐

เด็กชายยุทธภูมิ หินกอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๑

เด็กชายกีรติ ทวีสาร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยเหมือน
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๓

เด็กชายปรัชญา สายุต
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๔

เด็กชายณัฐพล สระบัวทอง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๕

เด็กชายธนากร ล่องบุตรสี
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๖
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

กิรังดา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๗

เด็กหญิงณัฐริกา แดงบุญเรือง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ วิรุณพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงสาธิกา สิทโธ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๐

เด็กหญิงธนัชชา จันทร์คำลอย
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กหญิงอัมพรใจ ทองบ่อ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กหญิงกชกร พะคะนวล
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กหญิงสุพิชฌา ภาวัง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงเจนจิรา พอกพูล
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงธิดาเทพ บุญชม
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กหญิงศิรภัสสร นิยม
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กหญิงมณีกานต์ ขจรมา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กชายกิตติกวิน วิลัย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กชายศิวัฒน์ แดงบุญเรือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กชายสิรภพ ผาสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กหญิงปณฑิตา โฉมยา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กชายอนพัช สุวรรณเพ็ชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กชายภานุ ปนโกศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงมัลลิกา แดงบุญเรือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงสายชล แดงบุญเรือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กชายพุฒิเมธ กระแสโสม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงพวงผกา แดงบุญเรือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก วัดหนองจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กชายจักรพงษ์ คำอ้วน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก วัดหนองจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงธนภรณ์ อินทร์แก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก วัดหนองจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงอภิชยา กลำสกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก วัดหนองจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กชายกสินธุ์ บุญประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กชายกิตติวัฒน์ ประเสริฐสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

ปรึกษาดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กชายทองดี ชาติพงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กชายเทพนคร วงศ์พินิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๖

เด็กชายปริญญา ศรีอุดร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๗

เด็กชายปยวัฒน์ ถาวร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๘

เด็กชายพีรยุทธ ศาลางาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๙

เด็กชายภูพานิชณ์ ศรีบาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๐

เด็กหญิงเกวลิน ศรีปญญา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๑
เด็กหญิงจิระประภาพร

พิลาดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงชลิตา วงค์ไชยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กหญิงดารารัตน์ อินทร์ดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสกยงยาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน เทียมคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงพิชญา ผิรังคะเปาระ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๘

เด็กหญิงมุทุตา แรงกล้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๙

เด็กหญิงรัชวิกา มีแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงโรซา เกตุศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กหญิงลลิตา ปนหอม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กหญิงวริศรา สระแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กหญิงวิทิตา จันทร์วิเศษ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสดาพรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๕

เด็กหญิงสุภัชชา พีเกาะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๖

เด็กหญิงอรวรรณ ปนหอม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กชายชาญ ธงศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กชายบุญโชค สมแวง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๙

เด็กชายโรจนศักดิ

์

บุญขวาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา สมานมิตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงณัฐธิชา พิริยะมงคลสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กหญิงณิชาภัทร ดีมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่อนคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๔

เด็กหญิงเบญจมาศ พรมจักร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ ไตรสี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๖

เด็กหญิงพิมยะดา พรมนะรา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๗

เด็กหญิงพิลาสินี นันทะสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงรุ้งนภา ธรรมมุสา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๙

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญกู่
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๐

เด็กหญิงวาสิตา ปรือปรัง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๑

เด็กหญิงสิริยากร จันทร์งาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๒
เด็กหญิงสุพรรณณิกา

คุณแขวน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงอรวรรณ ดวงเดือน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๔

เด็กหญิงอลิสรา ผาผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๕

เด็กหญิงอวยพร ละครเขตต์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กหญิงมณีวรรณ เมืองจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กหญิงภาศิณี เสนาจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ เหลาคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๙

นางพิมพ์พิลาส รัตนพันธ์
๒๘/๓/๒๕๑๓

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๐

นางสาวสุกัญญา ยุติมิตร
๒/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๑

นางสุนีย์ เสนคราม
๑๓/๖/๒๕๑๗

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พลแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ไพรบึง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๔

เด็กชายลำไพ ยอดจักร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๕

เด็กหญิงอาริศา บุตะเคียน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๖

เด็กชายประสพโชค ธรรมพร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงณัฐฐากร ชูชีพ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๘

เด็กหญิงปรีชญา รัตนพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๙

เด็กชายธำรงกุล ศรีแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๐

เด็กชายอริยะ โสวภาส
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๑

เด็กหญิงชนิสรา ธรรมพร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๒

เด็กหญิงพีรดา เสือบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๓

เด็กหญิงสุธางค์รัตน์ ธรรมพร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธรรมพร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๕

เด็กหญิงมีนา ไฝทาคำ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงดรัลพร ผิวนวล
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๗

เด็กชายกฤติเดช หลำศรีรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๘

เด็กชายอภิวัฒน์ รสหอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๙

เด็กหญิงกันติยา ศรีสิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๐

เด็กหญิงกนกพิชญ์ อินโอ้
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๑

เด็กหญิงณัชชา รัตนพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๒

เด็กหญิงชิษนุชา ธรรมพร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๓

เด็กหญิงปยนุช ศรีสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๔

เด็กหญิงปยนารท ศรีสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงมิงกมล

่

จันทรชิต
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๖

เด็กชายนพเดช ปรือปรัก
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๗

เด็กหญิงฉัตรธิดา สติมัน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ลานตวน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กหญิงรัตติยา คำเหลียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กหญิงสุกัลยา ปรือปรัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กหญิงพิชยาพร รัตนพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กชายเลปกร จันทะวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงศรัณย์พร ชาติวงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๔

เด็กชายธันยพงษ์ สุคำพา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๕

เด็กชายกิตติธัช พิลาดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กชายธวัช คำขาว
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กชายธวิชร์ คำขาว
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงทัศจิรา สุดดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงสุธิชา ศรีลาชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กชายคงกระพัน วันคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กชายจิระเดช ทิบำรุง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๓

เด็กชายณัฐชนน รัตนพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กชายณัฐนนท์ สระศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กชายทยาวีร์ วันคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กชายทินภัทร รัตนพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กชายธไนสวรรณ์ ไตรยวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๘

เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๙

เด็กชายประวัติชัย รัตนพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๐

เด็กชายปริญญา วิริยวรา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงชนาภา รัตนพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงภัทรมน รัตนพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงทัตศินา โอชำรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงธัญชนก อินทร์หอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ รสหอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๖

เด็กชายปวริศ วงศ์ขันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๗

เด็กชายพรนภัทร ประเสริฐ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๘

เด็กชายพีรภัทร รัตนพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๙

เด็กชายภาคภูมิ รัตพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๐

เด็กชายภาณุวัตร พิลาดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๑

เด็กชายอธัญญสิทธิ

์

สิงห์โท
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ล่าลับ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๓

เด็กชายเอกชัย ผดาวัลย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๕

เด็กหญิงพรรณกร รัตนพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงสุธารักษ์ ศรีสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๗

เด็กหญิงอัจจิมา อารักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงณัฐิชยา รัตนพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงนภาภัทร แก้วมุกดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงเมศิณี พิทักษ์มงคล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กชายธนากร รัตนพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กชายสุรชัย ลุนศิลป
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๓

เด็กชายณรงศักดิ

์

ปรือปรัก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงทิพยสุดา ศรีแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงพรนภา บุญณะโก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๖

เด็กชายปฤษฎี ไชยานุกูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงปยะณัฐ ศรีลาชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ลุนศิลป
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีสิงห์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงกรกัญญา ศรีสิงห์
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงชญาดา ศรีสิงห์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงดาราภัทร์ ในทอง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ วาที
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๔
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ศรีสิงห์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กหญิงภัชราภา พรหมบุตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ วรรณทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงมณฑรัตน์ ศรีสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กชายธวัชชัย ม่วงเพชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กหญิงณัฎธิดา ศรีสิงห์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๐

เด็กชายธีรชัย สำรวย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๑

เด็กชายอนุสิษ อุสาย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๒

เด็กชายปรเมษฐ์ แว่นระเว
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๓

เด็กชายปราการ บุญมี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ทาเพชร
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๕

เด็กชายภูวนัย ขันเงิน
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๖

เด็กชายรพีภัทร จันสิน
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๗

เด็กชายอรรถนนท์ อุนารี
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงอทิตยา ขุนศรี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๙

เด็กหญิงนริศรา ไชยยงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เปนสำราญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๑

เด็กชายวริชภูมิ พ่วงพี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๒

เด็กชายสุธาสิน ใจศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๓

เด็กชายนันทพงศ์ ทิบำรุง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๔

เด็กชายเจษฏาภรณ์ เรียงสันเทียะ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๕

เด็กชายวิศรุต ธรรมพร
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สมเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงนฤภร ธรรมพร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กหญิงจิราพร โพธิพันธ์

์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กหญิงกัลยา บุตะเคียน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๐

เด็กชายสมศักดิ

์

สากล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ ธนธีรวงศ์สกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงสุขฤทัย ธรรมพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๓
เด็กชายเกียรติธนพัฒน์

จะรินรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กชายจิรสิน ตะเคียนเกลียง

้

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๕
เด็กชายเทพประทาน ฉัตรตะขบ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ ตะเคียนราม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กชายธีรภัทร ศรีมุม
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กหญิงพัชรพร ตะเคียนเกลียง

้

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ตะเคียนเกลียง

้

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๐

เด็กหญิงสุชานันท์ ดวงมณี
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๑
เด็กหญิงสุรัสม์ฐิการณ์

ปรางมาศ
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงอนิตสรา แก้วแดง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๓

เด็กหญิงอรจิรา ดวงสีดา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๔

เด็กหญิงอรปรียา ตะเคียนราม
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๕

เด็กหญิงอรยา ตะเคียนเกลียง

้

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๖

เด็กหญิงอินทุภา บุตะเคียน
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๗

เด็กชายกรวีร์ บุตะเคียน
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๙

เด็กชายคณัสนันทร์ ไชนะรา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๐

เด็กชายจิรเดช ปรางมาศ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กชายเจนธรรม สืบศรี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ คำพระสอน
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๓

เด็กชายทวีสิน ตะเคียนเกลียง

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๔

เด็กชายนันทพงศ์ บุตะเคียน
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงจันธิมา บุญขาว
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๖

เด็กหญิงสุจิตภาดา ธรรมพร
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา ไกรยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๘

เด็กหญิงหรรษา รัตพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๙

เด็กหญิงณัฐชา บุตะเคียน
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ตะเคียนราม
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๑

เด็กหญิงนิตา ศรีลาชัย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๒

เด็กหญิงนิรากร นครเขต
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงพุธิตา ตะเคียนราม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๔

เด็กชายปุณณภพ ตะเคียนเกลียง

้

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๕

เด็กชายฉัตรมงคล ตะเคียนเกลียง

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๖

เด็กชายณัฐชัย โมนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๗

เด็กชายบันลือศักดิ

์

สมร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงชุติกาณจน์ พงค์ชะอุ่มดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๙

เด็กหญิงธัญรดา ศรีลาชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๐

เด็กหญิงนิรมล ทาตะนะ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมบูรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา บุญพระจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๓

เด็กชายธีรภัส ศรีสิงห์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงชญานุช พิมูลชาติ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงพิริดา เฉือยกลาง

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กชายมนัญชัย บุตะเคียน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กหญิงฐานิดา ศรัทธาธิวัติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กชายศิวัฒน์ บุตะเคียน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กชายสิทธิชัย ผลแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กชายชัยยุทธ์ หงษา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๑

เด็กหญิงธีรภรณ์ บุตะเคียน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๒

เด็กหญิงพิยดา บังคม
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงอัจฉริยา บุญขาว
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงอุมารี ยอดทอง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๕

นายวิลัย เบ้าคำ
๑๑/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๖

นายดำรง ชินนอก
๒๘/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๗

นายชัยยา คำสีนิล
๑๒/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๘

นายชุมสิน แทนคำ
๐๙/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๙

นายชัยสิน ประจน
๐๑/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๐

นายไชยสิทธิ

์

ไชยสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๑

นายญัฐพงษ์ ศิลาวงค์
๑๕/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๒

นายวรรณลภย์ แถบชาติ
๓๑/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๓

นายบัญญัติ วงศ์ขอม
๐๙/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๔

นายบุญตา เมาหวล
๑๐/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๕

นายอาชวิน จันทมัน

่

๐๗/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๖

นายนิกร พรมรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๗

นายประยูร ใจทอง
๐๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๘

นายวรินทร รักพรม
๒๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๙

นายประยงค์ ศรีภูรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๐

นายพรชัย แก้วคำชาติ
๒๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๑

นายปรีชา บุญกิม
๓๐/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๒

นายเอนก ปรือปรัก
๒๒/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๓

นายศักด์สิทธิ

์

คำคูณ

๒๘/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๔

นายมงคล วรรณเวศ
๐๗/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๕

นายสุริโย นิลทลาด
๑๓/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๖

นายเอนก รอดเลิศ
๒๙/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๗

นายนัฐวุฒิ ยอดสิงห์
๐๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๘

นายเลิศลอย สำราญรืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๙

นายแสงชัย ปรังศรี
๐๔/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๐

นายเปยก นาเมืองรักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๑

นายภูวนาท ธรรมษา
๑๒/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๒

นายณัฐพล เฮืองพรม
๐๗/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๓

นายสุรเดช โนนศิลา
๑๓/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๔

นายสุขสันต์ สุธาคง
๓๐/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๕

นายชิดชัย พันธ์มะลี
๓๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๖

นายจิตกร วงษ์คำ
๑๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๗

นายนัทกร สืบสังข์
๒๕/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๘

นายเอกชัย สูงสุด
๒๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๙

นายสมชัย มะปรางค์
๑๖/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๐

นายภานุพงศ์ ทองลือ
๑๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๑

นายชัยญา สีเหลือง

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๒

นายประเสริฐ มิชาลี
๓๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๓

นายณัฐกรณ์ชัย เกษแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๔

นายประมวล บัวลอย
๒๔/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๕

นายปยพงศ์ บัวรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๖

นายสนธยา ยาดี

๒๔/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๗

นายธนศักดิ

์

อุ่นแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๘

นายธวัชชัย โพธิเพ็ชร

์

๒๒/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๙

นายถิรเจตน์ เตียวเจริญสินศิริ
๒๓/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๐

นายนัฐพล เบ้ามณี
๐๖/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๑

นายภูวเนตร บุญรินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๒

นายธีระศักดิ

์

คำโสภา
๑๗/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๓

นายสุริยพงศ์ คุ้มพันธ์แย้ม

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๔

นายธวัชชัย บัวรัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๕

นายจรุงศักดิ

์

หาญชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๖

นายพีระพัฒน์ สุภาพ
๒๑/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๗

นายอภิสิทธิ

์

เขียวสวาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๘

นายขจรศักดิ

์

เทพชุมพล
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๙

นางสาวจันดี ลีสี
๐๑/๐๔/๒๕๐๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๐

นางบัวสี วงศ์คำจันทร์
๒๘/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๑

นางรัสมี บริบูรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๒

นางสาวสุภาณี ยอดสิงห์
๐๔/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๓

นางเตือนใจ วงค์พันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๔

นางสาวเหล็ง สอนสิมา
๑๘/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๕

นางอังคณา สอนสุภาพ
๐๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๖

นางสาวหนูจันทร์ ราชรินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๗

นางรัตวรรณ มุ่งหมาย
๒๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๘

นางสาวโสภา นามมุง

๑๙/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๙

นางสาวราตรี บุญโสม
๑๙/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๐

นางสาวลัดดา สีหาเวช
๑๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๑

นางสาวทิพย์สุดา พันมหา
๒๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๒

นางสาวแปว กิงแก้ว

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๓

นางสาวสายฝน ไกยชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๔

นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสีดาวัฒน์
๑๑/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๕

นางสาวพนิตวีร์ แก้วกัณหา
๑๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๖

นางสาวพรพิมล อุดมทรัพย์
๒๖/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๗

นางสาววันทนีย์ บุญคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๘

นางสาวภัทรวรรณ หม่องแฉ
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๙

เด็กชายณัฐพล มิตรสม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๐

เด็กหญิงนันทินี นาครินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๑

เด็กหญิงปยะมาศ ศรีสุระ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๒

เด็กชายนัทธพงค์ กงแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๓

เด็กชายอมรเทพฤทธิ

์

พรมกา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๔

เด็กหญิงกนกอร ตอนศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๕

เด็กชายกรวิทย์ ธรรมคุณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๖

นายจิระพันธ์ สุวรรธนะกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๗

นายอภิชัย สรยานต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๘

เด็กชายเดโชชัย มันหมาย

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๙

นายปยะพงษ์ เรืองจันทึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๐

นายสิทธิศักดิ

์

สกุณีย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๑

เด็กชายมาวิน พวงจำปา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๒ เด็กชายราชันย์ดารา คานาล

สำราญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๓

เด็กหญิงธนพร เลือนฤทธิ

่ ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ สว่างวัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๕

เด็กชายฐาปกรณ์ ศรีส่ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ พันธุ์สุโพธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญใหญ่
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงวิญาพร สลักคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงศุฑาภัทร ศิริบูรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๐

เด็กชายจักรพรรดิ คำชาลี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๑

เด็กชายชวัลวิทย์ เดชสูงเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๒

เด็กชายพันธุ์เพชร บัวหอม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงธนพร บุนนาค
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๔
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

ยอดสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงสุกานต์ดา
ปรัชญาประเสริฐ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๖

เด็กชายธนกร นามนาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๗

เด็กชายธนชาติ ชาภักดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๘

เด็กชายนนธวัช อินทชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๙

เด็กชายพัสกร ชัยสันเทียะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

โสภากุ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๑

เด็กชายอลงกรณ์ สายลาด
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงปุญณิศา สาริกา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงพชรมน นัยนิตย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๔

เด็กชายพันธกานต์ ขันติวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๕

เด็กชายฟากฟา พวงต้น
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ทรง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๗

เด็กชายอนันตปรีชา จันลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๘

เด็กชายอิศวะ ไชยนุประภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๙

เด็กหญิงธีริศรา ไชยเชษฐ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๐

เด็กหญิงปวีณา เชือทุม

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๑

เด็กชายก้องภพ มูลชารี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๒

เด็กชายจีระพัชร ปตนา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๓

เด็กชายวงศกร ไชยชนะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๔

เด็กชายศุภกร แสงใส
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๕

เด็กชายอลงกรณ์ สุภาพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๖

เด็กหญิงจามจุรี พิมพ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๗

เด็กหญิงณัฐิญา จิตปราโมทย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๘

เด็กหญิงนันทวดี ภารการ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๙

เด็กหญิงนันทิดา ดวงจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๐

เด็กหญิงนิตยา วงศ์วันนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๑

เด็กหญิงสุธาสินี ธงชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๒

เด็กชายธนาวุฒิ บุญเริม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๓

เด็กชายวราวุฒิ บัวแย้ม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ภาพงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๕

เด็กหญิงปทมวรรณ สินโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงวันวิสา ยศศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๗

เด็กหญิงอารียา กิงพิลา

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๘

เด็กชายภาณุพงค์ หอกคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๙

เด็กชายวัชรวรงค์ โคตรแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงชลธิชา พูลภิรมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ทุมวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๒

เด็กชายชุมพล ทองจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๓

เด็กชายเนติพงศ์ สมวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๔

เด็กชายปริวัฒน์ บุญเต็ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๕

เด็กชายปญญากร คำหอม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๖

เด็กชายปติภัทร อนันต์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๗

เด็กหญิงณัฐนรี โคตะสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงปรีชยา เย็นจันทึก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๙

เด็กชายคเณศร์ คำตา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๐

เด็กชายณัฐพล ศิริวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๑

เด็กชายณัฐภัทร จำปาใด
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๒

เด็กชายธนชัย กันภัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๓

เด็กชายพันธมิตร ทางทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๔

เด็กชายวีระพล บุญยืน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๕

เด็กชายอัษฎาวุฒิ วงยะมาตย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงชนาพร คำศิริ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๗

เด็กหญิงวรรรณวิษา วงษ์แสวง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงสินีรัตน์ ชิณวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๙

เด็กชายณภัทร หงษ์ทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๐

เด็กชายนาวี แก้วมณี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๑

เด็กชายสิทธิพล ชินวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงชลธิชา เสามัง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๓

เด็กหญิงนริศรา จันต๊ะมูล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ พละศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๕

เด็กหญิงสโรชา หารไชย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๖

เด็กหญิงสุฑิฌา เพ็งสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๗

เด็กหญิงสุรัสวดี สิงห์ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

วิจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๙

เด็กชายพรสวัสดิ

์

ศรีเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๐

เด็กหญิงกรกนก จันทร์ดวง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๑

เด็กหญิงภัทรธิดา พันธ์ดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๒
เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์

พวงจำปา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๓

เด็กหญิงเรวดี นนธิจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๔

เด็กชายศุภกิตต์ ปองเศร้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงสไบพร สะอาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๖

เด็กหญิงวราภรณ์ คำเพชรดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๗

เด็กหญิงเยาวภา ผสมวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๘

เด็กชายวิชยุตม์ สิงห์ซอม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

กิงผา

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๐

เด็กชายมนัสวี แสงสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๑

เด็กชายวันธงไชย ชราศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๒

เด็กชายวีระพล ล้อมแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยพิมพ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๔

เด็กชายวัชรพล แซ่ตัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๕

เด็กหญิงอรปรียา มูลหาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๖

เด็กชายภูมิระพี เงาศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๗

เด็กชายรตน พิมพา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๘

เด็กชายเอกพงษ์ สุขบรรเทิง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๙

เด็กชายเอกราช มงคลปรีดาชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ รินรมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๑

เด็กชายศิวกร เหมือนบาตย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๒

เด็กชายอธิป แก้วรักษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๓

เด็กชายอัจฉริยะ คงสิม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๕

เด็กหญิงมินตรา พุ่มพฤกษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๖

เด็กชายทินกร อินทรโครตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงชาลิสา สร้อยศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงวิไลภรณ์ ศรีคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๙

เด็กชายพชร ม่วงละออ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๐

เด็กหญิงปตติมา มนตรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๑

เด็กชายสิริวัฒน์ บัวทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๒

เด็กชายกฤษกร ปลืมกมล

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๓

นางสาววรรณิภา สีดาแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๔

นายกิตติศักดิ

์

คำเรืองศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๕

นายธนากร บุญถนอม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงสาลิกา ภูมะนีย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๗

นางสาววรรณภา นามนาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๘

นางสาวจิรชยาอร วงศ์ใหญ่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๙

เด็กชายเอกกวี อินตะนัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๐

เด็กชายเจริญชัย เขียวสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๑

นายณัฐพล นารี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๒

นายวรชัย สีดารัตนิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๓

นายทักษ์ดนัย ฉิมประสงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๔

เด็กหญิงปยวรรณ ลุนศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๕

นางสาวอัจฉรา ทัดเทียม
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๖

นายทวีชัย ยันตะพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๗

เด็กหญิงพรพรรณ แสงโยจารย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๘

นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ซอม
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๙

นายชินวัฒน์ เงาศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๐

เด็กชายสิรวิชญ์ วงค์เศษ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงปยะดา ไกรษี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๒

นางสาววรรัตน์ บุญรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๓

เด็กชายประเสริฐ แถวสระบุศถ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๔

นายวัชระ อินอร่าม
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๕

นายอิสระพงษ์ ราชภักดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๖

เด็กหญิงนฤมล บุญรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๗

นายวรากร ผลทรัพย์ภิญโญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๘

นางสาวสุฬารัตน์ มาลาไพรสนฑ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๙

นางสาวอารียา สิงห์ซอม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๑

นางสาวหทัยรัตน์ ภู่ทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๒

นางสาวกฤติกานต์ สวัสดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๓

นางสาวนริศรา ระเบียบ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๔

นางสาวศิริพร โสพัฒน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๕

นางสาวเมทินี วงศ์ประเทศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๖

นายสหรัฐ โคตรโสดา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๗

นายคีตวัฒน์ ศรีสมภพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๘

นายฉัตรชัย สุดประเสริฐ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๙

นางสาวภาวิณี สำราญพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๐

นายมติภูมิ โคตวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๑

นางสาวนิลาวัลย์ ภูยาฟา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๒

นางสาวแสงดาว เวียงนนท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๓

นายกิตติพงศ์ แก้วเนตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๔

นายไชยพัฒน์ สิงห์ซอม
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๕

นางสาวธัญรดี ทวีโยค
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๖

นางสาวศรินยา คำตัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๗

เด็กหญิงเขมรินทร์ คูณชัย
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๘

เด็กหญิงสิริกัญรัตน์ ชูคำ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๙

เด็กหญิงสิริวรัญย์ญา ชูคำ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๐

เด็กชายนิธิศ จันทจร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๑

เด็กหญิงกชกร ลมเชย
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๒

เด็กหญิงทักขิณา มะปรางค์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๓

เด็กหญิงปุณยนุช แก้วกัณหา
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ หนูแก้ว
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๕

เด็กชายวรินทร สีดาชาติ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๖

เด็กชายวีรภัทร เรืองแสน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๗

เด็กชายสิทธิพงศ์ ใจกล้า
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๘

เด็กชายสุเมธ ชูชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๙

เด็กหญิงนำอิง บุญมาก
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๐

เด็กชายวรวุฒิ จันหอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงภัทราพร บัญชา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๒

เด็กหญิงศิรประภา พงษ์วัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงเสาวลักษ์ นวลปอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สมนึก
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๕

เด็กชายวิริยะ นนทศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๖

เด็กชายวัชรินทร์ เนียมชืน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๗

เด็กชายจิรายุ บุญเฟรือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทร์เพ็ญ ๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๙

เด็กชายทินภัทร เทพชุมพล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ สุมาลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๑

เด็กชายภานุรุช อุทาธรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๒

เด็กชายศักดิดา

์

ศรีชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๓

เด็กชายธนาวัฒน์ สมบูรณ์ผล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๔

เด็กหญิงชัชดาภรณ์ ปราบภัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๕

เด็กชายเขมรินทร์ ดีอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๖

เด็กชายธนศักดิ

์

ระงับภัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๗

เด็กชายพีรพัฒน์ โทชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แพงมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๙

เด็กชายพีรยุทธ ณะวงวิเศษ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๐

เด็กชายภัสกรณ์ สมนึก
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๑

เด็กชายภูวเนตร ทองปน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๒

เด็กชายมนัสวิน เกือกูลวงษ์

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๓

เด็กชายศุภชัย เชือหอม

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ เชือหอม

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตโสม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๖

เด็กชายอัครเดช มีหมดจบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๗

เด็กหญิงชนัญญา ลาลุน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๘

เด็กหญิงบุญญาพร ตุมชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๙

เด็กหญิงปนิดา สีสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๐

เด็กหญิงประภัสสร วันกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๑

เด็กหญิงพัชรี อุประพงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๒

เด็กชายวรัญญา พันธุ์มะลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล สุทธิธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๔

เด็กชายคฑาวุธ วรรณทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๕

เด็กชายเจษฎาภร หลักคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๖

เด็กชายชนะภัย แก้วใสย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๗

เด็กชายชินดนัย ครรไลลักษณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บริบูรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๙

เด็กชายณัฐพล ดวงพล
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๐

เด็กชายทินภัทร อุตมะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๑

เด็กชายนัฐนนท์ ตำหนิชาติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๒

เด็กชายนิมิตร คูณชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๓

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ บุญมาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๔

เด็กชายยุทธพิชัย สว่างชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๕

เด็กชายรวีโรจน์ สมนึก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๖

เด็กชายรัชพงษ์ ศิรินัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๗

เด็กชายวัฒธนศักดิ

์

นาลอย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๘

เด็กชายศรายุทธ โคตรชมภู
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๙

เด็กชายอมรศักดิ

์

ชูเชือ

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๐

เด็กหญิงกรรณิกา สมนึก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๑

เด็กหญิงเกษมศรี อุตมะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๒

เด็กหญิงขวัญฤดี ดวงมูล
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๓

เด็กหญิงจีระนันท์ สุจันทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงชญานี โทชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๕

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ ถุงจัทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๖

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๗

เด็กหญิงทิพยนารี ชูคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๘

เด็กหญิงธัญรดา ตุมชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ สิงหา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๐

เด็กหญิงสุทธิดา จันทคีลี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๑

เด็กหญิงอาภัสรา คูณชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ สำรวย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ไชยณวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๔

เด็กชายเจษฎา ไชยชนะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

เชิงชัยภูมิ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ตำหนิชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๗

เด็กชายยศตระการ รุ่งแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๘

เด็กชายศิริพงศ์ อุ่นศิริ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงกัณฐิกา แทนคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ยงคง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๑

เด็กหญิงจิราพร พงษ์วัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงญาณิศา โทชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๓

เด็กหญิงณัชชา มณีวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๔

เด็กหญิงธนัตฐา คูณชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๕

เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงธัญยพร ตุมชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๗

เด็กหญิงปยะนุช ดีลาส
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๘

เด็กหญิงพรรณิกา อุปสุก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๙

เด็กหญิงพัชดาภา วิลา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๐

เด็กหญิงภัทรวดี พรรณา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๑

เด็กหญิงเรวดี ระแสนพรหม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงศลิษา คูณชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๓

เด็กหญิงสุกีญญา อุ่นแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา พลเยียม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีแก่
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๖

เด็กหญิงอรพิมล ไชยวงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงอัญญา พันธ์ดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๘

เด็กชายณัฐพล องอาจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ตุมชาติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๐

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

วงษ์ดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๑

เด็กชายพิเชฐ ดอกพวง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๒

เด็กชายภัทรพล ตำหนิชาติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๓

เด็กชายวรเชษฐ์ อุทา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๔

เด็กชายสราวุฒิ แถบหอม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๕

เด็กชายเสกสรรค์ ไชยสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๖

เด็กชายเหมราช แพงงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๗

เด็กชายอดิศร แก้วลอย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๘

เด็กชายอภิวารัตน์ แก้วจินดา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๙

เด็กชายอัมรัตน์ อ่อนตา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๐

เด็กชายอัมรินทร์ ดวงพล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๑

เด็กหญิงจตุพร ยอดโพธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงจารุรวินท์ ประชาราษฏร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงชุติมา แทนคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงธนาลัย ปะเรพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๕

เด็กหญิงเบญจมาศ มะปรางค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มุ่งมาตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๗

เด็กหญิงปานนิดา โทชาติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๘

เด็กหญิงพรฤดี ทำทรัพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ประภา โพธิสาร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๐

เด็กหญิงภัคจิรา วงละคร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงวราภรณ์ โททอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงวิรดา คูณชัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงสุภัชญา แค้มชัยสงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๔

เด็กหญิงอรณี ปุยทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีภักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๖

เด็กชายสหพันธ์ มุ่งหมาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงขัติยาภรณ์ แก้วลอย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๘

เด็กหญิงนัฐชณา ชูผล
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กหญิงพิมพ์นภา คูณชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๐

เด็กหญิงรุ่งนภา โทชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ตำหนิชาติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กหญิงวิไลพร แก่นคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๓

เด็กชายพัทธดนย์ ไชยสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กชายวีระยุทธ ธิวัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กชายสิทธิกร อุดมครบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กหญิงกาญจนา สีสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูคำศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงนนทิยา เจ๊ะสมัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กหญิงนภาพร ผดุงชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กหญิงนรืศรา ดวงจิตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กหญิงปาริฉัตร โทชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กหญิงพจชรัตน์ ดวงพล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กหญิงพนิดา สาลี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๔

เด็กหญิงพนิตอนงค์ ประชาราษฎร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๕

เด็กหญิงเพชราภรณ์ นำภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๖

เด็กหญิงมนัสนัน สำเร็จผลดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงรัชดาพร สุทธิลักษณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๘

เด็กหญิงวรรณสา กาทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงสิริมา คมทัพไทย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๐

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีไว
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กหญิงสุภัทรา มุ่งหมาย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๒

เด็กหญิงโสภิดา โทแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๓

เด็กหญิงอริสรา เหล่าแค

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ คำนนท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕๙ / ๔๔๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ทองมนต์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๖

เด็กชายธีระวุฒิ สุนทะมาศ
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๗

เด็กชายนพษิณ ดวงพล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๘

เด็กชายสถาพร ชูคำ
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๙

เด็กชายสัณหภาส โทชัย
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กชายอนุยุต นรสาร
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กหญิงกาญจนา สมนึก
๓๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ใจมล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ สีสิงห์ ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กชายเชาวศักดิ

์

วงศ์แหวน ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๕

เด็กชายทศพร โทชาติ
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๖

เด็กชายธนัชพร รุ่งคำ
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๗

นายฟาสัง

่

ทำทรัพย์
๒๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กชายฤทธิเดช พันวิลัย
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๙

เด็กชายเอกราช อุดม ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงบังอร โพธิมูล
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กหญิงพรรณธิภา ปรางศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๒

เด็กหญิงวัทนวิภา ตุมชาติ ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงสรณ์ศิริ ขันทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อุปสุก ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โทชัย
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ จุลแดง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๗

เด็กชายสรศักดิ

์

สมอคำ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๘

เด็กชายรังสิมันต์ วรรณทวี
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๙

เด็กชายจักรพงษ์ ไชยประสงค์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๐

เด็กชายจักรพันธ์ ไชยประสงค์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๑

นายสิทธิโชค ธรรมพร
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์ชะนะ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงพัชราพร แก่นงาม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงสุภาพร ราษี
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงเขมจิรา โพธิกุล
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงพิกุลแก้ว เหล่าศรี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๗

เด็กชายกมล ผลบัว
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๘

เด็กชายกฤษดา พุ่มไม้
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สิมาขันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กชายธนาคาร อ้มหอม
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กหญิงศิริญดา อาษาสุข
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กหญิงศรัญญา เบิดสูง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กหญิงพิชาดา พรหมสมบัติ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กหญิงปราญาวี เสาเวียง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กหญิงอริสรา ขวัญคุ้ม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๖

เด็กชายวิสิษฐ์พล สายอุทา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๗

เด็กชายสุพัฒน์ ศรีทา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๘

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เหล็กเพชร
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๙

เด็กชายปยวัช มะลิวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๐

เด็กชายพงศกร สุขอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กชายพีระศักดิ

์

พิมพ์นนท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กหญิงอริยา เงาศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กชายพีระศักดิ

์

ไกรษี
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๔

เด็กชายอภิเดช พันธิทักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ รักษาเชือ

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กหญิงสุธิดา ดียิง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กชายอภิรักษ์ สีทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กชายคมสันต์ สิงสิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๙

นางนิธิตา เติมจิตร
๑๒/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กหญิงนภัสสร พันธ์สีดา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เกษแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กชายธนกร โวหาร
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๓

เด็กชายพชรพล เดชสายบัว
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๔

เด็กหญิงศศินา ศรีรักษา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๕

เด็กหญิงอาภาพร คำมะนาง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๖

เด็กหญิงวันนา สายหล้า
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๗

เด็กชายคุณวุฒิ ศรีหาบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๘

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีรักษา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ ฮกฮัว

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๐

เด็กชายศักดิสยาม

์

สารทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๑

เด็กหญิงชนาทิพย์ เสาร์ไชย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ขาวสะอาด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๓

เด็กหญิงสุรีย์นิภา สุขเสริม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๔

เด็กหญิงสุริษา โสดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๕

เด็กชายสรวิชญ์ บุญสาร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๖

เด็กชายอรรถพร นามเหล่า

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๗

เด็กชายอานนท์ เขียนเขว้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงจิราภา จูแจ่ม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บาศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๐

เด็กหญิงอทิตยา แสงงาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๑

เด็กชายชานน กันทอง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ผายดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๓

เด็กชายวีรภัทร จันดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๔

เด็กหญิงวรรณภา เลิศจริยา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๕

เด็กหญิงนิยดา สารหงษา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ หารคำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กชายนพรัตน์ ไกรอุดม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กชายศุภกฤต ศรีสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูวะลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๐

เด็กหญิงบุญหลาย เปยแย้ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กชายชญานนท์ จังอินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กชายธนากร อนันท์
๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กหญิงกมลนันท์ เกษพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๔

เด็กหญิงนรกมล กิจติพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๕

เด็กหญิงเขมจิรา เสนา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๖

เด็กชายสันติชัย บุญจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๗

เด็กชายอัศจรรย์ สิงห์ซอม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญยิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กชายณัฐภูมิ สายเหมาะ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๐

เด็กหญิงวิภารัตน์ พลรักษ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กชายอธิชัย อินอะนัน
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๒

เด็กหญิงวิลาสินี ปญญาแหลม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงปณิตา พวงจำปา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๔

เด็กหญิงกนกนวล สีดารัตนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๕

เด็กชายจักรพันธ์ เรืองหงษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๖

เด็กชายภาคิน พาสมัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๗

เด็กชายธีรวัฒน์ สาชีวะ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๘

เด็กชายณัฐนัทน์ ศิริบูรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กชายประสิทธิ

์

บุญมา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๒ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๐

เด็กชายวุฒิเดช แสงสุด
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ พาชืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ อุทุมพร
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กหญิงกรรภิรมย์ อุทุมพร
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กหญิงปวรรัตน์ คำปญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ศิรินัย
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๖

เด็กหญิงกนิษฐา ศรีบุญเรือง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กหญิงสุณิชา สุริยะวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กชายสุวีรา แม่นทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กชายโชคชัย พรมรักษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กชายวิศรุต สุกใส
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กชายวีระพล ผาปรางค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กชายอภิวุฒิ กิงจันทร์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กหญิงคีตภัทร กันวิเศษ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงพีระภา รัตนพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงมนทกานต์ คำมา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงวิมพ์วิภา อนันต์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงสะริตา ศรีเสริม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เกษหงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงภัทรานุช ดาวประสงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กหญิงวรัญชลี ศรีเสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กหญิงอินธิชา สุ่มอินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๒

เด็กชายทัศน์พล สืบสา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๓

เด็กหญิงทรัพย์อนันต์ จันทรกรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๔

เด็กหญิงทิพย์อนงค์ พงษ์พันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงบัณฑิตา เทียนศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๖

เด็กหญิงพัชรา กันหา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๗

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คูณดก
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๘

เด็กชายจิณณวัตร สิงห์วิชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๙

เด็กชายคมสัน สมสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ บุดดีสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๑

เด็กชายพรสวรรค์ มณีจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๒

เด็กชายพีรภัทร คณะโท
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๓

เด็กหญิงนิชานาต พละศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กหญิงพิยะดา กาละมูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๕

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทุมมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๖

เด็กหญิงสุภัทรสร โพธิราช
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๗

เด็กหญิงอักษิพร บุญจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กชายกฤษฎา เปงทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กชายกุมภา วงษ์แก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กชายปญญากร สมสาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๑

เด็กชายพรชัย หมู่ทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๒

เด็กชายพลธนากร ทุมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๓

เด็กชายมานะชัย เลาพิลา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๔

เด็กชายวิทวัส สุกใส
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๕

เด็กชายศุภณัฐ นารี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๖

เด็กหญิงนวัสพร เขียวเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๗

เด็กหญิงบุญสิตา คำกอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงพรพัชรศร ทิพย์รักษา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๙

เด็กหญิงพฤกษา เลือนฉวี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา ทัศมี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงสุจิตรา นนทะศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๒

เด็กหญิงอรปรีย์ยา ตาแหวน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงเรืองรอง กันเทพา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๔

เด็กชายชุติไชย ลิม
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๕

เด็กชายบุญธิยา วงค์แสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๖

เด็กชายณัฐพล แสงสิงห์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๗

เด็กชายสหรัฐ พรมตา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ รัตนพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๙

เด็กหญิงปวีณา วงศา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๐
เด็กชายอรรธนากรณ์ ทองพลัด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กหญิงโฆษิตา วงค์พิลา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๒

นางสาวจุฬาภรณ์ แสงสิงห์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงอรอุมา ภูมะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๔

นางสาวจตุพร สู่สุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๕

นางสาวพรนภา ใยเม้า
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๖

นายยงยุทธ ชืนตา

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๗

นางสาวกมุทพร พิมเสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๘

นางสาวจิรัชยา พวงท้าว

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๙

นางสาวนันทนา ชืนจิต

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๐

นางสาวศิริญา โคตรศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๑

นางสาวอังศ์วรี พิมพ์บัวมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๒

นางสาวอังศ์วรา พิมพ์บัวมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๓

นายอดิศักดิ

์

แนวสุภาพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๔

นายสุรชาติ สงคราม
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๕

นางสาวอาภาภรณ์ ศุภเกษ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๖

นางสาวปยวรรณ ทัดวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงกัลยา ไกรมะณี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๘

เด็กหญิงณัฐชา แก้วรักษา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พรมตา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ คำมัน

่

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๑

เด็กชายกรินทร์ วงค์แสง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๒

เด็กชายคมกฤช จิกจีน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๓

เด็กชายวีรเชษฐ์ เกตุแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงปริยากร ทิพย์รักษา
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงพัสระพร ทิพย์รักษา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๖

เด็กหญิงมนัสพร ดวงสา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๗

เด็กหญิงมีนตรา พูนสุข
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงอริสา น้อยโม
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมตา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงกมลนันท์ มะลิวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงแก้วตา ชัยมะณี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงจิรัญรัตน์ วิรุฬห์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงนราพร เกษพิลุน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๔

เด็กหญิงเนตรนภา ผุดผ่อง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๕

เด็กหญิงพัชราภา พงษ์เกษ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๖

เด็กหญิงฤทัยกาญจน์ บ่อแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๗

เด็กหญิงสริตา ผาสุก
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๘

เด็กหญิงศิริกัลยา ศรีเสริม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๙

เด็กหญิงประไพ อานนท์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๐

เด็กชายปยวัฒน์ วงค์แสง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๑

เด็กหญิงอรนภา สาระกิจ
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๒

เด็กหญิงธนัชพร มณีรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงศศินภา เมฆสุขใส
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๔

เด็กหญิงปราณปริยา ธรรมนูญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงภัทรลดา พรมตา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๖

เด็กหญิงอรยา แก้วพวง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๗

เด็กชายวีระพล พรมตา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๘

เด็กชายเอกวุธ ศรีแปลง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๙

เด็กหญิงกันตณา แสงสิงห์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๐

เด็กหญิงกิรติยาภรณ์ แสงสุด
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา ทิพย์รักษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๒

เด็กชายธนิสร แสงสิงห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๓

เด็กชายปยวัฒน์ บุญประสาร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๔

เด็กหญิงจิตติมา เลิศผล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงจิราพร ใจกว้าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๖

เด็กหญิงณัฐพร สุรนาถ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๗

เด็กหญิงดวงกมล แก้วเขียวงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๘

เด็กหญิงปนชญา คุชิตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ โสวรรณะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงศุภวรรณ ทิพย์รักษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๑

เด็กหญิงสุนันทา ต้นเกษ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๒

เด็กหญิงอาริญา ว่องไว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๓

เด็กชายเกียรติขจร ทองสุ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๔

เด็กชายชญานนท์ สุพรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๕

เด็กชายธเนศ ใจกว้าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๖

เด็กชายปริญญา สมภาวะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๗

เด็กชายภาณุพงศ์ พันธ์ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๘

เด็กชายวชิรวิทย์ วงค์แสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๙

เด็กหญิงจันทร์ธิมา คำหล่อ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๐

เด็กหญิงศศิธร พรมตา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๑

เด็กชายชวลิต คำคูณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๒

เด็กชายณัฐกานต์ ออมสิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๓

เด็กชายตันติกรณ์ บุตรศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๔

เด็กชายธนากร แสงสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๕

เด็กชายปรีชา สังข์สาย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๖

เด็กชายรัตน์ทวิ อุ่นเรือน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๗

เด็กชายวสันต์ ทิพย์รักษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๘

เด็กชายวิศิษย์ศักดิ

์

ฤทธิชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงกวิสรา ทวีดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพย์รักษา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ศรีสันต์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงจินตการณ์ นามโคตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงจิรนันท์ แสงสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงชนันธร ทาลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงถิรนันท์ โคตรวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงบันฑิตา ทองสุ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๗

เด็กหญิงบุณยานุช วงค์แสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๘

เด็กหญิงปาณิสรา แดงอ่อน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงปาริชาด ทัดวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๐

เด็กหญิงอนันจิรา พรมตา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๑

เด็กหญิงอารียา ทิพย์รักษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๒

เด็กชายเสกสรร เพ็ชรพงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๓

เด็กหญิงภาวินี ศุภเฉลิมชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๕

เด็กชายศุภวิชย์ นครคุปต์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ ต้นจันดี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๗

เด็กชายราชันย์ ชนะวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๘

เด็กชายพงศธร ยศศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ อินธิราช
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๐

เด็กหญิงชนม์นิภา เจริญศรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงขนิษฐา ไพฑูรย์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงสุปรีดา คุ้มชุมแสง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ ศุภเลิศ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๔

เด็กชายสุรทิน พิมพ์มะศรี
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ รุกขกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๖

เด็กชายอัษฎาวุธ ยศศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๗

เด็กหญิงศศิวิมล คงทรัพย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๘

เด็กชายณัฐชนน พวงพัว

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๙

เด็กชายอภิวัตน์ ยืนยาว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๐

เด็กชายอลงกรณ์ ไชยเสนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๑

เด็กหญิงนันทิดา อินธิราช
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๒

เด็กชายธีรวัตร แสนสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงอทิตติญา วรรณา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงสุวรรณษา กันหาชาลี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงกิติญา มลาศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๖

เด็กหญิงพรรณชนิดา ชนะวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงนิภาภร ยศศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๘

เด็กชายมีชัย ลำทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๙

เด็กชายกิตติศักดื

์

โสผล
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นิเลิศรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๑

เด็กหญิงศศินิภา อินธิเดช
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงเกณิกา ประวาฬ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๓

เด็กหญิงนภาวรรณ ธงชัย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงสุภัสสร สุภะเกษ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๕

เด็กหญิงจิระนันท์ ชูสงฆ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๖

เด็กหญิงสุภาวณี ปญญาเสน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา ปญญาเสน
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล คงนาม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๙

เด็กหญิงเมธาวดี ปญญาเสน
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๐

เด็กหญิงพิจิตรา นามวิชา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๑

เด็กหญิงปภาวี ศิริจันดา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๒

เด็กหญิงขวัญหทัย สิทธิพร
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๓

เด็กหญิงปวริศา ดอนกระโทก
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ สมรูป
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๕

เด็กชายวิทวัส สากลาง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๖

เด็กชายณชภพ โคตะระ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๗

เด็กชายชัชธวิชญ์ สุ่มมาตย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๘

เด็กชายนาวิน บัวจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๙

เด็กชายฐานันดร จันมนตรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๐

เด็กชายบุณยวัต สวัสดิราช
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

ปญญาเสน
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๒

เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

นามวิชา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๓

เด็กหญิงปุณยวีร์ สมวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๔

เด็กหญิงธัญชนก ราษี
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๕

เด็กหญิงวรรณิศา ศรียาลา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๖

เด็กหญิงภรณ์ธิดา วันทา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๗

เด็กหญิงธนกมล อินธิเดช
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ นันทะเสน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๙

เด็กหญิงชนัญชิดา จันทรา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๐

เด็กหญิงอัญชิสา นามวิชา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๑

เด็กหญิงนิตยา แสงสุข
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๒

เด็กชายนาวา กระวันทา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๓

เด็กชายธวัชชัย จันทร์มนตรี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๔

เด็กหญิงปยวรรณ บุญคำเกิง

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๕

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทะวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๖

เด็กชายศิลา บูขุนทด
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๗

เด็กชายพิเชษ ยาศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๘

เด็กชายชินวัตร มูลทะระ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๙

เด็กหญิงพรพิมล จงกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงชลดา นามวิชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๑

เด็กชายนครินทร์ โสผล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๒

เด็กชายวีระวัฒน์ ปกแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๓

เด็กชายธีรภัทร บุญคำเกิง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๔

เด็กชายชัยยทัด คงสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๕

เด็กชายจักรพงษ์ มณีศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๖

เด็กหญิงเทียนมณี มูลทะระ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๗

เด็กหญิงวิริยานนท์ ชืนจำปา

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๘

เด็กชายสัตตบงกช จันทะศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สายกสิกร
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๐

เด็กหญิงณิชนันท์ ดวงจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๑

เด็กหญิงมุธิตา จำเนียร
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คำเสียง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๓

เด็กชายชนม์ชนันทร์ ไชยจันดา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๔

เด็กชายภัทรดนัย วงศ์สุพรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๕

เด็กชายชยางกูร หอมหวล
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๖

เด็กชายจิรพัส ใยเม้า
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๗

เด็กชายประกฤษฏิ

์

จันทะศรี
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๘

เด็กชายดนุวัศ ผลบุญ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๙

เด็กชายธนพล วันประดิษฐ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๐
เด็กหญิง ดญ.ดวงฤทัย

วงค์ใส
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๑

เด็กชายรัชชานนท์ มูลไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๒

เด็กหญิงปาลิตา ปฏิเหตุ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๓

เด็กหญิงมยุรฉัตร บุรกรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๔

เด็กหญิงรุจิรดา ชัยเสนา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงวรัญญา ทอ งย่อม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๖

เด็กหญิงกรวีร์ โครพ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ สิงห์สำราญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา นามวงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ ดอกโศก
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงกิจติญากร ม่วงผล
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๑

เด็กชายสมเกียรติ สิทธิวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ ครรไลรักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ผาสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๔

เด็กชายสุริยะศักดิ

์

วงษ์พุทธ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๕

เด็กหญิงอลิสา พรมมาดวง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๖

เด็กหญิงจันณภา ประชาราษฎร์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๗

เด็กหญิงชนากานต์ จันทร์สมุทร
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยจันดา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงบุษมาศ ชรินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงเบญจมาศ ชรินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๑

เด็กหญิงภัทราพร สังขาว
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา สุทธวงค์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา ใหม่ตา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๔

เด็กหญิงสุนันท์ษา อภัยศิลา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ ปกษี
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๖

เด็กชายกฤษณะ ไชยวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๗

เด็กชายกิตติภูมิ บุระกรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

ผงเสน่ห์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๙

เด็กชายธีรภัทร์ จงจำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๐

เด็กชายนราวิชญ์ วรรณา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๑

เด็กชายปณณธร บุรินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีภา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงขวัญหทัย ศรีภา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๔

เด็กหญิงวริศรา จันทรศรี
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร เพ็งแจ่ม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๖

เด็กชายศรัญย์ภัทร แสงตา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ ทองทำมา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อยู่ประพิส
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๙

เด็กชายเทพประทาน ศรราช
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงบุษรา หล้ากำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๑

เด็กหญิงณัฐยาพร ประวาฬ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เหลาสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงชลธิชา สาลารัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ กายสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงสุธิดา มีพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงนำทิพย์ สิงห์ซอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๗

เด็กหญิงชนิกานต์ กันยามัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๘

เด็กหญิงกัลยา จันทะเส
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงกาญจนา พนารักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๐

เด็กชายภูริภัทร ชาภักดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๑

เด็กชายธีร์ธวัช สุโคตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๒

เด็กชายณัฐกรณ์ จันใด
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๓

เด็กชายจีรทีบป สิงห์เสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญเพ็ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๕

เด็กชายอิษฎา ชาชุมพร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๖

เด็กชายวรารมย์ ธรรมแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ พิรุณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๘

เด็กชายเจษฏา โทอรัญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๙

เด็กชายธีรพงษ์ กิงบัวทอง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๐

เด็กชายอภิชิต บัวไขย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๑

เด็กชายเสฏวุฒิ ปราถนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๒

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร มีมังคละ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๓

เด็กหญิงสุธาวรรณ สมบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๔

เด็กหญิงรักษิณา ไกรสตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา หมูคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๖

เด็กหญิงภัควรรณ์ จันทาทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๗

เด็กหญิงชัญญานุช สารีอาจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๘

เด็กหญิงชนาพรรณ สารฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงวริศรา มีทรัพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๗๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ บุญเรืองศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๗๑

เด็กชายธันยบูรณ์ สาทิตจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๗๒

เด็กชายภานุพงศ์ อินทะลาด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พาไธสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๗๔

เด็กชายมงคล อินทรโสม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๗๕

เด็กชายกรภัทร์ โพธิพุ่ม

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๗๖

เด็กหญิงมะลิสา ขวัญรักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๗๗

เด็กชายวีรพล คณะพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๗๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ เมียงติง

้ ่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๗๙

เด็กหญิงชัชฎา พวงพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงปรีณ์นุช สลับศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงปริณดา อินทราช
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๘๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ โพธิขาว

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๘๓

เด็กหญิงนิตยา โพธิขาว

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๘๔

เด็กหญิงชลดา โถเมือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๘๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ปะชิโกวา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๘๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญเสนอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๘๗

เด็กชายศุภกิตต์ บรรใดทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๘๘

เด็กชายอิศวะ มะลิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๘๙

เด็กชายสุทธิเกียรติ เพตาเสน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๙๐

เด็กชายธนพงษ์ สุริยะวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๙๑

เด็กหญิงอินทราพร พอกพูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๙๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ วงค์สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๙๓

นายธนากร ยอดเอือ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๙๔

นางสาวคีตภัตร ห่วงสุวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๙๕

เด็กชายภูวนัย กงแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๙๖

นายอิทธิพล อุตสาหกิจร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๙๗

เด็กชายวิชาญ แม่นทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๙๘

เด็กชายทักษิณ จันทร์แสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๒๙๙๙

เด็กชายจิณพรต บุตรโท

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๐๐

เด็กชายราชัน คำศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๐๑

เด็กชายปญญา คำศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๐๒

เด็กหญิงสิริขวัญ จันสมุทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๐๓

เด็กหญิงแก้วปทมา แก้วปญญา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๐๔

เด็กชายสิทธิชัย โพธิศัพท์สุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๐๕

เด็กชายปรเมศร์ ศิรินัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๐๖

นายวีรพงศ์ วงษ์แก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๐๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เชียงทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๐๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ระวังชือ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๐๙

เด็กหญิงกนิษฐา สัตพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๑๐

เด็กชายธวัชชัย ไชยเกิด
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๑๑

นายศิริชัย ทองประเสริฐ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๑๒

นายภูธเนศ ศิริพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๑๓

นางสาวกนกพร เทืองสุข
๐๑/๐๒/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๑๔

นายกฤษกร คำภากุล
๑๒/๐๖/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๑๕

นายกฤษฎา จันขะ
๓๐/๐๖/๒๔๘๕ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๑๖

นางสาวกัลยรัตน์ กมุลคร
๑๘/๐๒/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๑๗

นางสาวกิตติภรณ์ นาคอุ่น
๒๔/๐๑/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๑๘

นายเกริกเกียรติ

์

บุญทัน
๒๕/๐๑/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๑๙

นายโกวิทย์ อัศพิมพ์
๐๙/๐๗/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๒๐

นายขจรศักดิ

์

อนุทูล
๒๐/๐๕/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๒๑

นางสาวจตุพร บุพศิริ
๐๔/๐๓/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๒๒

นางสาวจันทร์ธิมา รอดสุด
๑๙/๐๓/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๒๓

นางสาวจารุภา แสงสกุล
๒๘/๐๔/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๒๔

นางสาวจินตหรา เกษี
๒๖/๐๑/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๒๕

นายจิรวุฒิ บุญมี
๑๑/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๒๖

นายเจนณรงค์ อักษรจันทร์
๑๖/๐๑/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๒๗

นางสาวชดาพร เผือดนอก
๑๖/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๒๘

นายชนาธิป ไชยวัฒน์
๐๙/๐๔/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๒๙

นายชัยนนท์ บัวจูม
๑๐/๐๓/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๓๐

นายชินกร ยาประกัน
๑๕/๐๑/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๓๑

นายเชิดชู ชืนชม

่

๐๘/๐๓/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๓๒

นายไชยา พิมพ์ทอง
๐๓/๐๘/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๓๓

นายณฐคุณ สายจันดี
๑๗/๐๘/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๓๔

นางสาวณัฐกานต์ โพนสร้างแก้ว
๐๑/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๓๕

นายณัฐพงศ์ ไชยโคตร
๓๐/๑๑/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๓๖

นายณัฐวุฒิ ทองสุข
๒๗/๐๒/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๓๗

นางสาวดาราวรรณ บุญเชิญ
๑๐/๐๓/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๓๘

นางสาวดาริกา พิมพะนิล
๐๔/๐๖/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๓๙

นายดุลวิทย์ ทวีชาติ
๑๘/๐๓/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๔๐

นายทรายุทธ สายสังข์
๒๙/๐๙/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๔๑

นายธนพล สมภาวะ
๒๙/๐๕/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๔๒

นายธนวัฒน์ จอมขวัญ
๓๐/๐๔/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๔๓

นายธนสิทธิ

์

ทะรุณรัมย์
๐๙/๑๒/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๔๔

นายธนากร สีมารักษ์
๒๓/๐๑/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๓ / ๔๔๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๔๕

นายธวัชชัย โยธี
๑๔/๐๔/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๔๖

นายธีรพงษ์ เบ้าคำ
๑๑/๐๘/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๔๗

นายธีรวัฒน์ แซ่จ๋าว
๒๖/๐๒/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๔๘

นายนนท์ธนา สีคำ
๑๒/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๔๙

นายนพดล เทพเสนา

๒๙/๑๑/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๕๐

นายนวเมษ สิงหะ
๐๙/๐๔/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๕๑

นายนัฐพงษ์ นวลอ่อน
๑๗/๐๔/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๕๒

นางสาวนันทริกา ครองยุทธ

๒๓/๑๑/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๕๓

นายนันทวัฒน์ ดาเลิศ

๓๑/๑๒/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๕๔

นางสาวนันธิดา จิตรบรรเทิง
๒๑/๑๐/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๕๕

นางสาวนิตยา นวลกลิน

่

๒๙/๐๙/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๕๖

นายนิติศักดิ

์

ศรีหงษา
๐๖/๐๕/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๕๗

นางสาวนิธิมา มีล้อม
๑๕/๐๕/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๕๘

นางสาวนิพาภรณ์ สายแก้ว
๑๘/๐๗/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๕๙

นางสาวบัวผัน โคตรเมือง
๒๔/๐๒/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๖๐

นางสาวปนิดา พาชัย
๒๒/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๖๑

นายปริญญา จูมดอก
๐๒/๐๙/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๖๒

นายปริญญา ชานุชิต
๒๕/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๖๓

นางสาวเปรมวดี พงษ์บรรเทา
๐๒/๐๕/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๖๔

นางสาวพรทิพย์ แสงสกุล
๐๑/๐๓/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๖๕

นางสาวพัทรา ศิลาคำ
๒๑/๐๒/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๖๖

นางสาวพิมพ์อัปสร สุดนุช
๑๔/๐๘/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๖๗

นางสาวพิยดา โขมะพันธ์
๑๑/๐๗/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๖๘

นายพิชัยยุทธ แสงกล้า

๒๗/๑๑/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๖๙

นายพิทักษ์ กันยาสาย
๐๗/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๗๐

นายภวาภพ จันทรเติม

๒๓/๑๑/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๗๑

นางสาวภัณฑิรา สุทธสิงห์
๑๘/๐๔/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๗๒

นางสาวภัทรดา ฉลาดแย้ม
๑๗/๑๐/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๗๓

นายภูมิปญญ์ ลุผล
๒๒/๐๗/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๗๔

นางสาวมาริสา เทียมทัศ
๐๘/๐๒/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๗๕

นางสาวมุทิตา สุภาพ
๑๐/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๗๖

นางสาวรัชนีกร ปสราษฎร์
๐๘/๑๒/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๗๗

นายรุ่งเพชร ศรีสอาด
๐๓/๑๒/๒๔๘๕ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๗๘

นางสาวละอองดาว พุ่มจันทร์
๑๖/๐๓/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๗๙

นางสาวละอองดาว นิยมคุณ
๑๓/๑๐/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๘๐

นายวรพงษ์ มาตวิเศษ
๐๓/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๘๑

นายวรวุฒิ สายมงคล
๐๒/๑๑/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๘๒

นายวสันต์ วะสาร
๑๒/๐๑/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๘๓

นายวัชรพงษ์ เสนา
๒๙/๐๑/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๘๔

นางสาววัลภา พรมรัตน์
๑๗/๐๕/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๘๕

นางสาววิภาดา เหลาเลิศ

๑๔/๑๒/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๘๖

นายวิริยะ บุบผาถา
๑๙/๐๗/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๘๗

นางสาววิลาวรรณ พรหมสิงห์
๒๐/๐๓/๒๔๘๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๘๘

นายศรีอุบล สีจันดี
๓๐/๑๒/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๘๙

นางสาวศศิวิมล อุบแก้ว

๒๙/๑๑/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๙๐

นางสาวศิริลักษณ์ พงษ์นาม
๑๗/๐๑/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๙๑

นายศุภกิตติ

์

รินตะคุ
๑๙/๐๙/๒๔๘๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๙๒

นางสาวศุภวรรณ สีแสด
๐๑/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๙๓

นางสาวสกาวเดือน พุ่มจันทร์
๑๖/๐๓/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๙๔

นายสมพงษ์ ขันทอง
๑๔/๐๗/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๙๕

นายสันติภาพ พวงจันดา
๐๗/๐๕/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๙๖

นายสายันต์ สีหัน
๒๙/๐๔/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๙๗

นางสาวสิริมา สารรักษ์
๒๘/๐๓/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๙๘

นางสาวสุกัญญา ดวงจำปา
๑๑/๐๕/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๐๙๙

นางสาวสุดารัตน์ พรมจรรย์
๑๗/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๐๐

นายสุทัศน์ บุตรภูเขียว
๐๔/๐๕/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๐๑

นางสาวสุธิดา คำสิน
๑๗/๐๕/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๐๒

นางสาวสุนทรีย์ ณะวัน
๒๐/๐๑/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๐๓

นายสุพจน์ ไชยยงยศ
๒๕/๐๙/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๐๔

นางสาวสุภิญญา จันทรักษา
๒๐/๐๗/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๐๕

นายสุวรรณ สิมมา

๑๔/๑๒/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๐๖

นายเสกสรร พันธ์ศรี
๒๗/๐๘/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๐๗

นางสาวโสภิดา สายทอง
๑๕/๐๙/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๐๘

นายอดิศักดิ

์

สารพล
๐๖/๐๒/๒๔๘๘ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๐๙

นางสาวอธิติยา ก้อนคำบา
๒๕/๐๒/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๑๐

นายอนิศิษย์ มลิพันธ์

๑๘/๑๒/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๑๑

นายอนุชา ฐิตะสาร
๑๕/๐๔/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๑๒

นายอภิวัฒน์ บุญบำเรอ
๒๖/๐๘/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๑๓

นางสาวอรนิภา อุโคตร
๒๙/๐๖/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๑๔

นางสาวอรปรียา มากดี
๐๓/๐๗/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๕ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๑๕

นางสาวอรัญญา ขันทพัฒน์

๒๑/๑๑/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๑๖

นางสาวอริยา โกการัตน์
๐๒/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๑๗

นางสาวอริษา จันทร์ส่อง
๐๔/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๑๘

นางสาวอัจฉรา พรมโสภา
๑๕/๑๐/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๑๙

นายอานุภาพ สายลาด
๒๓/๐๙/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๒๐

นางสาวอารียา โพธิสาร

๒๙/๑๑/๒๔๘๗
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๒๑

นายอุทัย แก้วรักษา
๒๒/๐๗/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๒๒

นายเอกณรินทร์ แว่นแคว้น
๑๙/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๒๓

นายเอกพจน์ คำไก่
๒๒/๐๖/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๒๔

นายเอกราช เกือกุล

้

๑๕/๑๐/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๒๕

นางสาวเอราวัณ แสนปลืม

้

๐๕/๐๘/๒๔๘๕ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๒๖

เด็กชายเศรษฐพงษ์ พรมฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๒๗

เด็กชายนพรัตน์ สืบสิมมา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๒๘

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์อ้วน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๒๙

เด็กชายธนกฤษ ทิพยดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๓๐

เด็กชายกันต์ธีพบ เรืองหงษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๓๑

เด็กชายจิรภัทร จุลแดง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๓๒

เด็กชายธันวา ใยชวด
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๓๓

เด็กชายธีระพัฒน์ สัจจสังข์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๓๔

เด็กชายธีรภัทร ทองงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๓๕

เด็กชายนรวุฒิ แก้วชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๓๖

เด็กชายนราเทพ ทองบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๓๗

เด็กชายบริรักษ์ จุลแดง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๓๘

เด็กชายศุภณัฐ บุตรแดง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๓๙

เด็กชายสุเวธน์ จันทร์โม้
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๔๐

เด็กชายอนุชิต ไชยภักดี
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๔๑

เด็กหญิงชนิกรานต์ จุลแดง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๔๒

เด็กหญิงญาณิศา มันจันทร์

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๔๓

เด็กหญิงณัฐนรี ติดใจดี
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีลัย
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงปยดา ทองงาม
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๔๖

เด็กหญิงสุธิดา สมแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๔๗

เด็กหญิงอัยรดา พรมแพง
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๔๘

เด็กชายอนุชา บุญเอือ

้

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๔๙

เด็กหญิงสุวรรณา ศรแผลง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๕๐

เด็กชายณัฐพร แย้มพุฒ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๕๑

เด็กชายอภิวิชญ์ นิลเนตร
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๕๒

เด็กหญิงสุมิตรตา ตรีคำ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๕๓

เด็กหญิงวนิดา นามปญญา
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๕๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ ชิณวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๕๕

นายไพรัช เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๕๖

เด็กหญิงสมพาน คุณธรรม

๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๕๗

เด็กชายเกียรติกุล สินเพ็ง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๕๘

เด็กชายวรรธนะ พันธ์คำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๕๙

เด็กชายฐิติกร คำสะ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๖๐

เด็กหญิงภัทรธิดา สมไผ่ล้อม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๖๑

เด็กชายอานนธวัช บุญสติ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๖๒

เด็กชายชนาธิป บุตตะแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๖๓

เด็กชายอนุพงษ์ บุญสติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๖๔

เด็กชายสุรชัย ศรเพ็ชร
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๖๕

เด็กชายศตวรรษชัย สีทะ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๖๖

เด็กชายพุทธิพิชัย คำบาล
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๖๗

เด็กชายธนานันท์ บัวหอม
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๖๘

เด็กชายภากร บุญบำเรอ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๖๙

เด็กหญิงเกวลิน บุญใส
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๗๐

เด็กหญิงกรนันท์ นามนุ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๗๑

เด็กหญิงจิราวรรณ สีส่วน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๗๒

เด็กหญิงฑิตฐิตา เหมืองทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๗๓

เด็กชายณัฐพร จันทร์ละออ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๗๔

เด็กหญิงพัฒน์นรี น้อยผา
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๗๕

เด็กชายสุรบดี อำพรทิพย์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๗๖

เด็กชายอัครเดช เตปน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๗๗

เด็กชายนวโกเมทธ์ จันทร์เลิศ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๗๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทร์นวม
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๗๙

เด็กหญิงจิตรานุช มีบุญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๘๐

เด็กหญิงอรัญญา บุญเชิญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๘๑

เด็กชายจตุรงค์ บึงไกร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๘๒

เด็กชายชัยรัตน์ เล็กทองพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๘๓

เด็กหญิงอนุสสรา ทวีชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๘๔

เด็กชายพิพัฒน์ จันทร์ละออ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๘๕

เด็กชายปุรินทร์ สุขอ้วน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๘๖

เด็กหญิงชาลิสา วงษ์พีระ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงณิชาพร ศรสนธิ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๘๘

เด็กหญิงกัณฐิกา โพธิอินทร์

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๘๙

เด็กหญิงพรสินี บุญจวง
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๙๐

เด็กชายธีระพล แก้วมานะ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๙๑

เด็กชายอติชาด หอมสมบัติ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๙๒

เด็กชายอนุรักษ์ ทองทิพย์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๙๓

เด็กชายปยะวัฒน์ มะลิวัลย์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๙๔

เด็กหญิงปภาดา ไชยโยธา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๙๕

เด็กชายธีรภัก คณะรัฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๙๖

เด็กหญิงกรกนก วงษ์แสวง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๙๗

เด็กชายธงชัย วงค์คำษา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๙๘

เด็กชายธีรธร หินแดง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๑๙๙

เด็กชายจารุเกียรติ คชแพทย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๐๐

เด็กชายบุริศน์ พิมพ์ทอง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๐๑

เด็กหญิงสิริวรรณ โสภักดี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๐๒

เด็กหญิงสุมิชชา ตุลาโมคข์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๐๓

เด็กหญิงชลธิชา วงค์ใหญ่
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๐๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ชาภักดี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๐๕

เด็กชายทีฆายุ วงสมศรี
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๐๖

เด็กชายพงศกร พิลาสุข
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๐๗

เด็กชายสัญชัย สร้อยจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๐๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขอ้วน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๐๙

เด็กชายอัครพล พลชัย
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๑๐

เด็กหญิงณัฐณิชา พิลาสุข
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๑๑

เด็กหญิงธีรารัตน์ ประทุมศรี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๑๒

เด็กหญิงบัญทิตา แสนคุ้ม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๑๓

เด็กหญิงเปรมฤดี บุญใส
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๑๔

เด็กชายวีรวัฒน์ พันธ์ผา
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๑๕

เด็กชายวงศ์ชนก เจริงบุญ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๑๖

เด็กชายจิรวัตร ธรรมสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๑๗

เด็กชายภูธเนศ คูหา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๑๘

เด็กหญิงพิศลยา ผดุงเวียง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๑๙

เด็กชายกอบกาญจน์ สืบสิมมา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๘ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๒๐

เด็กหญิงศศิวิมล ตุนา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๒๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทิโน
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๒๒

เด็กหญิงวีรยา สืบวงศ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๒๓

เด็กชายชนาธิบ สายหล้า
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๒๔

เด็กชายธีรภัทร บุรีวัน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๒๕

เด็กชายวุฒิธิเดช ตะนะสุข
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๒๖

เด็กชายปยวัฒน์ วรรณทวี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๒๗

เด็กหญิงนภัสสร ไชยชนะ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๒๘

เด็กหญิงสาวิตรี สิมมา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๒๙

เด็กชายพีรภัทร ชิดชม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๓๐

เด็กชายธรรมนูญ ประทาน
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๓๑

เด็กชายธเนศพล อินทรโคตร
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๓๒

เด็กชายรชานนท์ แดงบุญเรือง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๓๓

เด็กหญิงจิรวดี ศรีทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๓๔

เด็กหญิงสาวินี สิมมา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๓๕

เด็กหญิงกุลภัสสร์ พันทา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๓๖

เด็กหญิงธนาภา จีนเพชร
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๓๗

เด็กชายปวริศร์ โกกาพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๓๘

เด็กชายวริทธิธร

์

ธรรมเนียม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๓๙

เด็กชายภาษิต กล่อมจิตต์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๔๐

เด็กหญิงพรรณิภา แก้วรักษา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๔๑

เด็กหญิงสุทธภา ทิวาวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๔๒

เด็กชายอชิรวิชย์ ศรีรักษา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๔๓

เด็กหญิงนันทวรรณ แก้วสิงห์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๔๔

เด็กชายพัทธกร ศรีเสริม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา สารีมี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๔๖

เด็กหญิงอภิญญา ชาตะเคน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๔๗

เด็กหญิงบุณยาพร ศรีแก้ว
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๔๘

เด็กหญิงวรัญชลี จันทร์แก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๔๙

เด็กหญิงวรรณวิษา บุญโส
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๕๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นาเจ็ก
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๕๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ประสานพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๕๒

เด็กหญิงศิริวิภา ชัยมาตย์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๕๓

เด็กชายธันวา สิงห์ซอม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๕๔

เด็กหญิงศุภนา วงษ์เพ็ญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗๙ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๕๕

เด็กหญิงสุพัชชา บุญลา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๕๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำโสภา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๕๗

เด็กหญิงปุณยวีร์ สายเนตร
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๕๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ชาวขอนแก่น
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๕๙

เด็กหญิงอรนิดา มูลอ่อน
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๖๐

เด็กหญิงนลินนิภา มาตขาว
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๖๑

เด็กชายปญญากร ศรีจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๖๒

เด็กชายทินภัทร สอนจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๖๓

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๖๔

เด็กหญิงจารวี อัมพรศรี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๖๕

เด็กหญิงคณิสรา สุขอ้วน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๖๖

เด็กหญิงกิตติยาณี สิงห์ซอม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๖๗

เด็กชายอภินันท์ วิชิตรัตนะ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๖๘

เด็กหญิงจันจิรา อุระดา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๖๙

เด็กชายไตรภพ ปานศรีแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๗๐

เด็กหญิงสิริยากร สิมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๗๑

เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วสิงห์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๗๒

เด็กหญิงณัฐริกา ปอมอาสา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๗๓

เด็กชายภูมิสิทธิ

์

คำดี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๗๔

เด็กชายเศกสรรค์ ศรีโสภา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๗๕

เด็กชายภัทรดนัย โพธิพรม

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๗๖

เด็กหญิงกมลพร ไกรษี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๗๗

เด็กชายกฤติธี ศรีใสย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว พละศักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๗๙

เด็กหญิงกลินประทุม

่

เชือสา

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๘๐

เด็กชายวัชรพล พลชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๘๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา การุณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๘๒

เด็กชายสรธร ดีงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๘๓

เด็กชายพงศธร เสนคำสอน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๘๔

เด็กชายทักษ์ดนัย นวลงาม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๘๕

เด็กชายธีรโชติ ไผ่เลียง

้

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๘๖

เด็กชายปฎิมากรณ์ โสนาง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ แจ่มเชิอ

้

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๘๘

เด็กหญิงกชกร นารี
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีรักษา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๐ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๙๐

เด็กหญิงจารุนิภา สีหาบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๙๑

เด็กหญิงดาราธิป ตาทุวัน
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๙๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อ่อนทรวง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๙๓

เด็กหญิงพัชริดา บุตรดาพงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๙๔

เด็กหญิงธารารัตน์ ตะวันดา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คูณสว่าง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สาสอน
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๙๗

เด็กหญิงพิมพ์วลี หลอดทอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๙๘

เด็กหญิงธัญญาพร สิมมา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๒๙๙

เด็กหญิงณภาลัย กุลศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๐๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริเวช
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๐๑

เด็กชายเอกริน สอนโพธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๐๒

เด็กชายจิรภัทร คุ้มบุญ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๐๓

เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์ ทรงประโคน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๐๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไผ่เลียง

้

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๐๕

เด็กชายสมรักษ์ ไพรบึง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๐๖

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญร่วม
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๐๗

เด็กชายอนุชิต สามิตร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๐๘

เด็กชายสมพงษ์ ผิวอ่อน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๐๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ปตถาพิมพ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๑๐

เด็กชายกนกพล วันเสาร์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๑๑

เด็กหญิงล่มฟา บุตรงาม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๑๒

เด็กหญิงนิตยา มาระสา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๑๓

เด็กหญิงแพรวา ไผ่เลียง

้

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๑๔

เด็กหญิงนำฝน คบทองหลาง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๑๕

เด็กหญิงนรีกานต์ แก้วประสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๑๖

เด็กหญิงพรพรหม วาที
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๑๗

เด็กหญิงกัณฐิกา ผลมาตร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๑๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เหมือนมาตย์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๑๙

เด็กหญิงลัดดา พละกาล
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๒๐

เด็กหญิงจิราพร ก้านแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๒๑

เด็กหญิงปนัดดา กุลศิริ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๒๒

เด็กหญิงอัจฉราพร ไผ่เลียง

้

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๒๓

เด็กหญิงภัณฑิลา ศิมาทอน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๒๔

เด็กชายอรนัญช์ เหมาะเจาะ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๑ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๒๕

เด็กหญิงบุตรสราคำ ประจำถิน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๒๖

เด็กชายตรีรณภพ จุมพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๒๗

เด็กหญิงจีณนันท์ มันป

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๒๘

เด็กหญิงณัฐจรีย์ หอมดวงศรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๒๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ปสราษฎร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๓๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

ผิวจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๓๑

เด็กชายธีระพงษ์ คุมมินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๓๒

เด็กชายธีรภัทร์ พันธุการ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๓๓

เด็กชายสมหวัง บังเอิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๓๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๓๕

เด็กชายมนตรี ผิวขาว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๓๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ยกจัตุรัส
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๓๗

เด็กหญิงจิตรานุช ศรชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๓๘

เด็กหญิงจิรภัทร์ เกินเกริก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๓๙

เด็กชายอนาวิน กองเงินกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๔๐

เด็กชายชนาธิป พคิณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๔๑

เด็กชายเด่นภูมิ แก้วนิล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๔๒

เด็กหญิงขวัญลัดดา อุทัยศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ กันยาวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๔๔

เด็กชายปยพนธ์ พันธ์งาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๔๕

เด็กชายสันติ พรหมาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ผกา เต่าลอย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๔๗

เด็กหญิงภาสินี วะราโร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๔๘

เด็กชายปยวัฒน์ ละอองศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๔๙

เด็กหญิงพิมนภา รสชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๕๐

เด็กชายบวร ศรีเศษนาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๕๑

เด็กหญิงอรทัย ผิวหอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๕๒

เด็กชายมงคลทรัพย์ สว่างภพ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๕๓

เด็กชายชัยธวัช จัวจันทึก

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๕๔

เด็กหญิงกมลวรรณ กล่อมตน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๕๕

เด็กหญิงวนิดา หินทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๕๖

เด็กหญิงกฤติกา เสาะแสวง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๕๗

เด็กหญิงสาวิตรี สุยใสย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๕๘

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พรมมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๕๙

เด็กหญิงสุนิษา พันแก่น
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๖๐

เด็กหญิงปติมากรณ์ คำมุงคุณ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๖๑

นายราเชนทร์ บุญศรัทธา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๖๒

เด็กชายจักรพงษ์ หมันนางรอง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๖๓

เด็กหญิงเมวิกา จิตหาญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๖๔

เด็กหญิงจิราพร วันเพ็ญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๖๕

เด็กชายรพีภัทร บุญธรรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๖๖

เด็กชายอธิคุปต์ โทวาท

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๖๗

เด็กชายทนงฤทธิ

์

อินทรโสม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๖๘

เด็กชายนรินทร์ พาพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๖๙

เด็กชายธนพนธ์ ศรีเนตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๗๐

เด็กชายณรงฤทธิ

์

ต่อนคำสนธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๗๑

เด็กหญิงกฤตยา สุวรรณติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๗๒

เด็กหญิงปญชาน์ มาลีหวล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๗๓

เด็กชายกิตติพร ใจรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๗๔

เด็กชายชัยพัทธ์ พิมพ์โพธื

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๗๕

เด็กหญิงทัดดาว ศรีพูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๗๖

เด็กหญิงอภัสสรา สิงห์เรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๗๗

เด็กชายชัยวัฒน์ จารุวงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๗๘

เด็กหญิงสิริยากร อินทร์โสม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๗๙

เด็กชายธนาวินท์ สิมชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๘๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

สารพงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๘๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

โปรยทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) วัดปามหาราช  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๘๒

เด็กชายณัฐพล ดวงเสนาะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๘๓

เด็กชายภูชนะ จอมพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๘๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ผกามาตย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๘๕

เด็กหญิงประกายดาว จวบสมบัติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๘๖

เด็กหญิงสุปรียา เผือแผ่

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๘๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา อัมภรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๘๘

เด็กหญิงปยาภัสธ์ จอมพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๘๙

เด็กหญิงจิวนันท์ วรรณทวี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๙๐

เด็กหญิงชนิษฐา ตันตะยอด
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดไร่เจริญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๙๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ไกรวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๙๒

เด็กหญิงศศิภัสตรา บ่อคุ้ม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๙๓

เด็กชายณัฐพล พวงเพชร
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ ฤทธิมาต
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๙๕

เด็กชายวันทนากร สุขชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๙๖

เด็กชายกฤษฎา กงล้อม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๙๗

เด็กชายสิทธิชัย อินทะพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๙๘

เด็กหญิงนพรัตน์ สุขมอญ
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๓๙๙

เด็กหญิงพรธวัล พุทธเสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๐๐

เด็กหญิงมานิดา มูลคม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๐๑

เด็กชายเอกพล จันทร์พรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๐๒

เด็กชายสมศักดิ

์

ฟองแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๐๓

เด็กชายศรายุทธ โคสารคูณ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๐๔

เด็กชายวีระชัย กันยา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๐๕

เด็กชายนวพล กงแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๐๖

เด็กชายมนูญ สืบสิงคาร
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๐๗

เด็กชายมนัสชัย นิลแสง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๐๘

เด็กชายสุวรรณฉัตร พันพัว

้

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๐๙

เด็กชายอมรวรรธน์ กุลวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๑๐

เด็กชายธีรวัฒน์ วังชัย
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๑๑

เด็กชายสุภนัส ผึงจันดุม

่

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๑๒

เด็กชายวรินทร ทำสะอาด
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๑๓

เด็กชายปญญา ปลาฉลาด
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๑๔

เด็กหญิงวารินทิพย์ ทองแดง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๑๕

เด็กหญิงมยุรี พิมะกร
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ ญาณศิริ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๑๗

เด็กหญิงปถยา พิมเสนา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๑๘

เด็กหญิงชมพูนุท สิงซอม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๑๙

เด็กหญิงวิญาดา สุระเสน
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๒๐

เด็กหญิงพัชราภา เทพตาแสง
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ นักพรม
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทองหลาง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๒๓

เด็กหญิงจิราภา กาประสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๒๔

เด็กหญิงปญญากร ทองคำผุย
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๒๕

เด็กหญิงวรัชญา มงคลแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ขันทอง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๒๗

เด็กหญิงนัทศิรา เมษาดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๒๘

เด็กชายเอกรินทร์ ยาเคน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๒๙

เด็กหญิงพิไลวรรณ รอบคอบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๔ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวอ่อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๓๑

เด็กชายศิวัฒน์ สายปญญา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๓๒

เด็กชายศุภกร กงแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๓๓

เด็กหญิงจริยา โคสา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๓๔

เด็กหญิงจิดาภา พลภัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ติงแสง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๓๗

เด็กหญิงพรรณนิดา ดอกเกษ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๓๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วงศ์ศาเลิศ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๓๙

เด็กหญิงสุชานันท์ สายสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๔๐

เด็กหญิงสุวรรณา พินโย
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๔๑

เด็กชายภควัต สายทองคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๔๒

เด็กชายธีรภัทร ติงแสง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๔๓

เด็กชายมนตรี ผิวอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๔๔

เด็กชายอภิชล พรมวันดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๔๕

เด็กหญิงเกษสุดา แสงกล้า
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๔๖

เด็กหญิงวาสิตา ศรีเอิบ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๔๗

เด็กหญิงศุภวรรณ พินทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๔๘

เด็กหญิงสุชานาถ การะเกษ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๔๙

เด็กหญิงกอรปแก้ว มีใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๕๐

เด็กชายณัฐพล โภคชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๕๑

เด็กชายรพีพัฒน์ พุทธะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๕๒

เด็กหญิงพรปรียา คำวงษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๕๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ จูมสีมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๕๔

เด็กหญิงสุธิดา กงล้อม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๕๕

เด็กหญิงอังคณา โสสว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๕๖

เด็กหญิงพัชรี บุญปก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๕๗

เด็กชายปญญา พินโย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๕๘

เด็กหญิงปณิดา โพธิสุวรรณ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๕๙

เด็กชายโกวิทย์ คำภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๖๐

เด็กชายฐาปกรณ์ ปริโต
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๖๑

เด็กชายมังกร วงศ์พรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๖๒

เด็กหญิงจิราพร วิเศษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๖๓

เด็กหญิงทิฆัมพร พลภัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๖๔

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ลาพันธุ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๖๕

เด็กหญิงรัญชิดา คำภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๖๖

เด็กหญิงศิริกานดา สว่างเวียง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๖๗

เด็กหญิงสายเพ็ชร ประจญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๖๘

เด็กหญิงสุจิตรา คำภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๖๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๗๐

เด็กหญิงอัญชลี แก้วกอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำแพง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๗๒

เด็กชายกฤตวัฒน์ สุกรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๗๓

เด็กชายไตรภพ รัชตะวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๗๔

เด็กชายบุญชู หวลคนึง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๗๕

เด็กชายบุญตา ชัชวาลย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๗๖

เด็กชายสงกรานต์ ชะมา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๗๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุภิวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๗๘

เด็กหญิงศิริวรรณ บุราคร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๗๙

เด็กหญิงศิริโสภา อินตะพันธุ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๘๐

เด็กหญิงอาริยา อินทร์เหลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๘๑

เด็กชายพีระพัฒน์ โตนวน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๘๒

เด็กหญิงณัฐภัทร เพ็ชรหงษ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๘๓

เด็กหญิงปรานิตา กองแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๘๔

เด็กหญิงศิริขวัญ ดวงแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๘๕

เด็กหญิงสไบทอง ทองปลิว
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๘๖

เด็กหญิงสิริวัณ สายปญญา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๘๗

เด็กหญิงสุจิตรา สายปญญา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๘๘

เด็กหญิงอลิตา โสดาโคตร
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๘๙

เด็กหญิงศศิวรรณ ไชยบุญมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๙๐

เด็กหญิงพชธกร คำศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๙๑

เด็กชายนฤเบศร์ แก้วรักษา ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๙๒

เด็กชายไชยวัฒน์ ปทตะเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๙๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศุภศร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๙๔

เด็กหญิงนิดานุช วิรุฬห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๙๕

เด็กหญิงสุนภา ศรีด้วง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๙๖

เด็กชายอักษราภัค พงษ์บรรเทา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๙๗

เด็กชายพันธุรกิจ ยาเคน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๙๘

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วรักษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๔๙๙

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

ยาเคน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๐๐

เด็กหญิงกวิสรา บุญรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๐๑

เด็กหญิงญาณิศา นามวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๐๒

เด็กหญิงทศพร ศรีด้วง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๐๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ สวัสดิราช

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๐๔

เด็กชายพรรษกร จันทร์คืน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๐๕

เด็กชายสิทธิชน ท่วงที
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๐๖

เด็กชายเอกลักษณ์ แก้วเชียงทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๐๗

เด็กหญิงชฎาทิพย์ จันทร์เกษ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๐๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ผาแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๐๙

เด็กชายเจษฎากร จันทร์แจ้ง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๑๐

เด็กหญิงสุจิตรา ตู้แก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๑๑

นายวีรพล โสผล
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๑๒

นายสุทธิชาติ สีมัยนาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๑๓

นายธวัชชัย สิงห์ซอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๑๔

นายเอกรินทร์ เสนาพรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๑๕

นางสาวดวงพร หมืนสุข

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๑๖

เด็กชายธนากร พงษ์พิลา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๑๗

เด็กหญิงสุทธิดา สอนสุภาพ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๑๘

เด็กหญิงพรชิตา สุระเสน
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๑๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิบูลพงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๒๐

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สิงห์ซอม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๒๑

เด็กหญิงจิรนันท์ พิมพ์มะศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๒๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ กันภัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๒๓

เด็กหญิงภัทรพรรณ บุญรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๒๔

นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๒๕

เด็กชายณัฐกร ลีลาศ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๒๖

เด็กชายจักรพันธ์ พันธ์งาม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมวัตร
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๒๘

เด็กชายสมพงษ์ ลุนศรี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๒๙

เด็กชายธนพล พันธ์งาม
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๓๐

เด็กชายณัฐ เบ้าทอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๓๑

เด็กชายพนุสรณ์ วงค์สิน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๓๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

สายที
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๓๓

เด็กชายพัสกร บุตรดาษ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๓๔

เด็กชายอภิราวัตร สันทาลุนัย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๓๕

เด็กชายสุริยา กุศรี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๓๖

เด็กชายพีรวัฒน์ คำศรี
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๓๗

เด็กหญิงพิมผกา ยศศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๓๘

เด็กหญิงวราวรรณ พันธ์พิม
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๓๙

เด็กหญิงวีริยา บุตระดาษ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๔๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มัธยมนันท์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๔๑

เด็กชายนัฐภูมิ เกษี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๔๒

เด็กหญิงเกสร ลุนศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๔๓

เด็กชายพลทัต ยศศิริ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๔๔

เด็กชายพีรพัฒณ์ พลรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๔๕

เด็กชายเพราะใหม่ ดอกจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๔๖

เด็กชายภราดร ยศศิริ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๔๗

เด็กชายปยวัฒน์ ลุนศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๔๘

เด็กชายพรชัย พตชิต
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๔๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ เศษศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๕๐

เด็กชายชูชาติ ยศศิริ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ นำเกลียง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๕๒

เด็กหญิงสุวรรณพร นำเกลียง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๕๓

เด็กหญิงพรชิตา เอียมสีทอง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๕๔

เด็กหญิงธีร์จุฑา ลัทธิมนต์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๕๕

เด็กหญิงฤทัยพัขร พุมพันธุ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๕๖

เด็กหญิงสลิล ยังดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๕๗

เด็กหญิงภัทรวดี อะช่วยรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๕๘

เด็กหญิงรจนา หงษ์อ่อน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๕๙

เด็กหญิงวรนุช วงศ์เพ็ญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๖๐

เด็กหญิงสลินทิพย์ เรืองมนตรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๖๑

เด็กหญิงสุธากร นนทะวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๖๒

เด็กหญิงอารีญา ภูตะเวช
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ชุมภู
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๖๔

นายจักรี สังข์เงิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๖๕

นายเศรษฐพงศ์ สาริดดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๖๖

เด็กชายธนายุต พรหมคุณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๖๗

เด็กชายธีรพงษ์ แพงยา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๖๘

เด็กชายนิชชัย ไพโรจน์เจริญชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๖๙

เด็กหญิงปญสัพภัส บูญภูชัยสุรัชต์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๗๐

นายจักรพงษ์ หัดรัดชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๗๑

นายปาราเมศ บรรลุสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๗๒

นางสาวฑิฆัมพร บุญช่วย
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๗๓

นางสาวบุญพิทักษ์ ปญญาสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๗๔

นางกนกวรรณ จุฑาจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๗๕

นายกฤตชนะ ฤาชา
๐๑/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๗๖

นายกฤษดา เจริญมาก
๒๕/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๗๗

นางสาวกานดา สุภาพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๗๘

นางสาวฉวี ธรรมธร
๒๑/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๗๙

นายชูชัย พรหมคุณ
๐๒/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๘๐

นางสาวดาราณี ห้วยจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๘๑

นางนงลักษ์ ไชโยรักษ์
๑๘/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๘๒

นายนพรัตน์ วิรุณพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๘๓

นายนริศ พรหมทา
๑๙/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๘๔

นางบรรจบพร นนท์ศิลา
๐๒/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๘๕

นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา
๑๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๘๖

นางมยุรี บุญปญญา
๒๙/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๘๗

นางสาวมยุรี ห้วยจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๘๘

นายยุทธศักดิ

์

พรหมคุณ
๐๕/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๘๙

นางสาววนิดา ปรางศรี
๐๒/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๙๐

นายสมบัติ จินาวัลย์
๒๘/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๙๑

นางสุดใจ นนท์ศิลา
๑๔/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๙๒

นางสาวสุวชิรา ถีระพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๙๓

นางสาวเกษริน ศรีลาวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๙๔

นายเทียนชัย เกษสร
๒๗/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๙๕

เด็กชายวรเมษ หงษ์ษา
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๙๖

เด็กชายสหวัฒน์ แสงทอง
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๙๗

เด็กหญิงฐิตากานต์ ศักดิสมวาส

์

๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๙๘

เด็กหญิงสุชัญญา หงษ์ษา
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๕๙๙

เด็กหญิงปนัดดา ประสิทธิสิงห์

์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๐๐

เด็กหญิงอินทิรา เพิมพร

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๐๑

เด็กหญิงวรรณิสา เกษแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขเติม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๐๓

เด็กหญิงฉันท์สินี ช่วยเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๐๔

เด็กชายฉัตรชัย สังข์สุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๐๕

เด็กชายอติพร การเพียร
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๐๖

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ไชยภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๐๗

เด็กชายดนุนัย สุวรรณปญญา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๐๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทภักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๐๙

เด็กหญิงวชิราพรณ์ ระยับศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๑๐

เด็กชายกฤตนัน นรสิงห์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๑๑

เด็กชายคมกฤษ สมบัติวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๑๒

เด็กชายณพวัฒน์ บุญประกอบ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๑๓

เด็กชายฐานันดร คำพระ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๑๔

เด็กชายสุวพัชร สุนเวียง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๑๕

เด็กหญิงสุพิชญา เสนาเสถียร
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๑๖

เด็กชายปรเมษฐ เขือนคำ

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๑๗

เด็กชายศิวัฒน์ แสงมาศ

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๑๘

เด็กชายเมฆา มะลิทอง
๐๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๑๙

เด็กชายโชคอนัน โครตผาย
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๒๐

เด็กชายกิตติพัศ สีสัน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๒๑

เด็กชายพีรชา แสงอุ่น
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๒๒

เด็กชายพัฒนะ ศรีบริบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๒๓

เด็กหญิงสายไหม บุญหลาย
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๒๔ เด็กหญิงประกายกาญจน

แหวนวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๒๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร มาตย์วังแสง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๒๖

เด็กหญิงสุพิตตา ระยับศรี
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๒๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา แหวนวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๒๘

เด็กชายสงกรานต์ เข็มพงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๒๙

เด็กชายอนุกูล จันทอง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๓๐

เด็กชายรณกฤต สีสัน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๓๑

เด็กชายรชต แหวนวงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๓๒

เด็กหญิงช่อฟา อสิพงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๓๓

เด็กหญิงกนิษฐา คำเสียง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๓๔

เด็กหญิงนาตยานี ทองกำ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงชฎารัตน์ ยุบลพริง

้

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๓๖

เด็กหญิงอิสราภรณ์ โสริญาติ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๓๗

เด็กหญิงญาราภรณ์ มีศรี

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๓๘

เด็กชายภัทรพล ศิลาชัย
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๓๙

เด็กหญิงอัญชณิการ์ แซ่โต๋ว
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๔๐

เด็กชายกีรติกรณ์ สีสัน
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๔๑

เด็กชายจีรพัส ตาทอง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๔๒

เด็กชายมงคล เทพนวน
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๔๓

เด็กหญิงชรัญญารัตน์ พงษ์สีดา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๔๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ พรหมลิ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๔๕

เด็กชายนพพร ผดุงสินธุ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๔๖

เด็กชายนิธิพัฒน์ บัวเขียว
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๔๗

เด็กชายกฤษดา ชนะสงคราม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๔๘

เด็กชายวันเฉลิม พานชนะชัยวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๔๙

เด็กหญิงศศิการณ์ สีสัน
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๕๐

เด็กชายนรินทรณ์ ยศหนองทุ่ม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๕๑

เด็กหญิงปารณีย์ มณีเรืองสิน
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๕๒

เด็กชายธีระพล นรดี
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๕๓

เด็กหญิงสุชาริณี บุญคำอาจหาญ
๑๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๕๔

เด็กชายเมธา อสิพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๕๕

เด็กชายยศวรรธน์ เดชฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๕๖

เด็กหญิงสุขรดา บุญยาสุ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๕๗

เด็กหญิงนิรมลรัตน์ แหวงวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๕๘

เด็กหญิงกมลชนก เประกันยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๕๙

เด็กชายวัฒนพงษ์ สีสัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๖๐

เด็กหญิงปยมาศ ยาวะโนภาส
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๖๑

เด็กหญิงธิดาพร บุญประสพ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ หัตถมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ พ้องเสียง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๖๔

เด็กชายจารุจิตต์ การะเกษ
๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๖๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ปานทอง ๓/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๖๖

เด็กหญิงจิราวรรณ หลวงจิต

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๖๗

เด็กชายธนภูมิ สมภาร ๘/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๖๘

เด็กหญิงปนัดดา สุภาทิพย์ ๖/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๖๙

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ พงษ์สุระ ๒/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๗๐

เด็กหญิงรุ่งนภา มังษะชาติ ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๗๑

เด็กชายศักรินทร์ จาตูม ๙/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๗๒

เด็กชายอภินันท์ สันทา

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๗๓

เด็กหญิงอัจฉรา บุญประกอบ

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๗๔

เด็กชายสุริยา บุญหล้า
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๗๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ครองชัย
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๗๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีวัง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๗๗

เด็กชายอดิศา สันทาลุนัย
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๗๘

เด็กชายศุภณัฐ ถนอมชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๗๙

เด็กชายอิทธิกร อสิพงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๘๐

เด็กหญิงธนัชพร จันทร์ประทุม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๘๑

เด็กหญิงไอริสา เลาเลิศ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๘๒

เด็กหญิงพาขวัญ สมสนุก
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๘๓

เด็กหญิงพรรณธิภา โสภาบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๘๔

เด็กชายจิรภัทร สุภาทิพย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๘๕

เด็กหญิงจีรนันท์ โสภาบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๘๖

เด็กชายก้องภพ ใจเอือ

้

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๘๗

เด็กชายพรชัย อสิพงษ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๘๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุระโคตร
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๙๐

เด็กหญิงจีรพรรณ ชีพนุรัตน์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๙๑

เด็กหญิงพัชชรินทร์ แพงงาม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ สายสินธ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๙๓

เด็กหญิงมลริทรา กล้าหาญ
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๙๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญทัน
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๙๕

เด็กชายนิธิกร จันคำ
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๙๖

เด็กชายอภิวัฒน์ แทนสง่า
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๙๗

เด็กชายเกริกพล ใยโท
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๙๘

เด็กหญิงจันทิมา รุ่งเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๖๙๙

เด็กหญิงภัทรนัน สีสัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๐๐

เด็กชายภัทรพล อสิพงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๐๑

เด็กชายจักรพล อายุวงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๐๒

เด็กชายจตุพร ขุนภักนา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๐๓

เด็กหญิงกัญญาพร อัครชาติ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๐๔

เด็กหญิงนงนภัส คำแพง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๐๕

เด็กหญิงบัว พลอยทับทิม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๐๖

เด็กหญิงประกายรุ่ง อสิพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๐๗

เด็กหญิงปทมาภรณ์ วุธทา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๐๘

เด็กหญิงยุพา แหวนเงิน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา ทองหล่อ
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๑๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำเสียง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ปะวะโก
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๑๒
เด็กหญิงเกศสุดาภรณ์

นรดี
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๑๓

เด็กหญิงจันทิมา แหวนวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๑๔

เด็กหญิงชญาภา ไชยพันนา
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๑๕

เด็กหญิงธัญจิรา แหวนวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงนิชาภัทร วิเศษชาติ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๑๗

เด็กหญิงสลิลภรณ์ พรหมลิ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๑๘

เด็กหญิงกชพรรณ คำโท
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๑๙

เด็กหญิงศศิธร อินทา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๒๐

เด็กชายฉัตรดนัย วงศ์ศรี
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๒๑

เด็กชายชนาธิป อสิพงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๒๒

เด็กชายปรัชญา บุญเฒ่า
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๒๓

เด็กชายจักรภัทร กุหลาบกุลี
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๒๔

เด็กหญิงกฤตภัค ปตตานัง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๒๕

เด็กหญิงขวัญพิชฎา บุญเสริม
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๒๖

เด็กชายเมริค ฮาเชม
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๒๗

เด็กชายปภังกร เข็มทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๒๘

เด็กชายวรพจน์ นาคนวล
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๒๙

เด็กหญิงศศิภา ศิริวัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๓๐

เด็กหญิงสาวิตรี ชัยวิพรม
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๓๑

เด็กชายอชิตะ วิทยาสิงห์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๓๒

เด็กชายฐิติกร จำปาแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๓๓

เด็กชายพัชรพล เข็มทอง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๓๔

เด็กชายศุภกร วิมลมาลาวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๓๕

เด็กหญิงจันทรวิภา ยามใสย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๓๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๓๗

เด็กชายธนวันต์ ทาระฐิน
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๓๘

เด็กชายณฐวัฒน์ ดวงทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๓๙

เด็กหญิงปลายฟา ระหาร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๔๐

เด็กหญิงพิชญา นรดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๔๑

เด็กหญิงชลิดาภรณ์ กัสมัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา แหวนเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๔๓

เด็กชายภานุวัตน์ สาลาจารย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๔๔

เด็กชายวชิรญาณ์ บำรุงกิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๓ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๔๕

เด็กชายปยะ คำมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๔๖

เด็กชายรุ่งอานนท์ ทะนามศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๔๗

เด็กชายยศกร สีดำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๔๘

เด็กชายวัฒนนันท์ นรดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๔๙

เด็กชายภูมิผไท เจือจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๕๐

เด็กหญิงนัทธมน จินดานุรักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๕๑

เด็กชายพรมงคล รัตนโสภา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๕๒

เด็กชายธีรัช หล้าธรรม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๕๓

เด็กชายธนพล อินตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๕๔

เด็กชายกมลลักษณ์ วารินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๕๕

เด็กชายสุรธัช รัตนวัน
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รัตนะวัน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๕๗

เด็กชายธนศักดิ

์

รัตนะวัน
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๕๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จุ้ยสุข
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๕๙
เด็กชายปราชญ์บดินทร์

ศิริจันดา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๖๐

เด็กชายธีระภัทร โสดา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รุ่งเรือง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๖๒

เด็กหญิงอิสราภรณ์ รัตนะวัน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๖๓

เด็กหญิงกุญช์ณิชา มันทองคำ

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๖๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปูพะบุญ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๖๕

เด็กหญิงชฏาพร แว่นแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๖๖

เด็กหญิงรัตนา ธรรมวัตร
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๖๗
เด็กหญิงประกายมาศ

ลำลือ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๖๘

เด็กหญิงณิชากร กระสิริ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๖๙

เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา ผันผ่อน
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๗๐

เด็กหญิงพัณณิตา สุมาตรา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๗๑

เด็กหญิงอนุชวรา บุญอินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๗๒

เด็กหญิงกิรณา รัตนะวัน
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๗๓
เด็กหญิงประกายทิพย์

ตาแสง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๗๔

เด็กชายกฤตพล รัตนะวัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๗๕

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ อรรคบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๗๖

เด็กชายธราพงษ์ อรรคบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๗๗

เด็กหญิงอริสา รัตนะวัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๗๘

เด็กชายสิรภพ นิลแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๗๙

เด็กชายศุภณัฐ ทองแสง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๔ / ๔๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๘๐

เด็กชายอัมรินทร์ แว่นแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงสุธีกานต์ ปะนามะสา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๘๒

เด็กหญิงพรลภัส วันทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๘๓

เด็กหญิงภิญญดา รัตนะวัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๘๔

เด็กหญิงจิดาภา นนทะวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๘๕

เด็กหญิงณัฐชา พิลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๘๖

เด็กหญิงอรพิมล สีหาอาจ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๘๗

เด็กชายภูดินันทร์ บริบาล
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๘๘

เด็กชายธนภัทร รัตนะวัน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๘๙

เด็กชายภาณุพงศ์ นกเอียง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๙๐

เด็กชายธกรกฤษ ชุติพรพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๙๑

เด็กชายปฎิภัทร สุนทร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๙๒

เด็กชายณัฐนันท์ บุญอินทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๙๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รัตนวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๙๔

เด็กชายธนโชค รัตนวัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๙๕

เด็กชายณัฐวุฒ รัตนะวัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๙๖

เด็กหญิงกัลยาณี ไกรวิเศษ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๙๗

เด็กหญิงเกศกนก แว่นแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงณัชชา ศรัทธาธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๗๙๙

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๐๐

เด็กหญิงณัฐวดี รัดคุ่ย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๐๑

เด็กหญิงกุลธิดา เกษีสังข์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๐๒

เด็กหญิงธีราพร พันธ์ศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๐๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ใจใส

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูสระ วัดคูสระ  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๐๔

เด็กชายกิตตินันท์ บุญเพ็ง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๐๕

เด็กชายชิษณุชา แก้วใสย์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๐๖

เด็กชายไชยทัศน์ ปูพบุญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๐๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เตโช
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๐๘

เด็กชายธนวรรธน์ แดนสงบ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๐๙

เด็กชายธีรเมธ ทศสำราญ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๑๐

เด็กชายปรวิทย์ ปยะวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๑๑

เด็กชายพงศ์ศิริ ลีนุกูล
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๑๒

เด็กชายภาณุพงศ์ บัวส่อง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๑๓

เด็กชายวชิรพล ก้อนฝาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๑๔

เด็กชายศิระวัฒน์ แจ่มศรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๑๕

เด็กชายสรวิชญ์ แจ่มศรี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๑๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปานภาป
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุมจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๑๘

เด็กหญิงอิสรา แก้วใสย์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๑๙

เด็กหญิงเก็ดแก้ว ประเทพา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๒๐

เด็กหญิงจิรัชญา ชุมจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๒๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ชนะชัย
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๒๒

เด็กหญิงจีรนันต์ สารีสุข
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๒๓

เด็กหญิงณัฐชา ปูพบุญ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๒๔

เด็กหญิงดวงเนตร ชุมจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๒๕

เด็กหญิงตรีทิพย์ เศษวิลัย
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๒๖

เด็กหญิงพนิดา ชมภู
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๒๗

เด็กหญิงพัชราวรรณ ปูพบุญ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๒๘

เด็กหญิงพัชรี แก้วใสย์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๒๙

เด็กหญิงรัตนวดี สมสาย
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๓๐

เด็กหญิงวรัญญา แก้วใส
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๓๑

เด็กหญิงวาสนา รัตนวัน
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๓๒

เด็กหญิงศิรประภา ปยะวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๓๓

เด็กหญิงสิรินธร แก้วใสย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๓๔

เด็กหญิงปุษยา ชุมจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๓๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสุทัศน์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๓๖

เด็กชายกรภัทร์ นามประมา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๓๗

เด็กชายกิตติพศ โคตรทิพย์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๓๘

เด็กชายคฑาวุธ พันธ์ศรี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญราช
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๔๐

เด็กชายชาญวิทย์ พิสนุแสง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๔๑

เด็กชายณัฏฐชัย มานะกิจ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๔๒

เด็กชายนิพัทธ์ พาหา
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๔๓

เด็กชายธนกร โพธิขาว

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๔๔

เด็กชายธนภัทร เฉยไสย
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๔๕

เด็กชายเลิศพิสิฐ โถทอง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๔๖

เด็กชายพีรณัฐ พาหา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๔๗

เด็กชายพีรพล เทินสะเกษ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๔๘

เด็กหญิงชลธิชา พาหา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๔๙

เด็กหญิงบุษกร แสงเกต
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๕๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ยนพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๕๑

เด็กหญิงพิชชา นิลนบดี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๕๒

เด็กหญิงศรัญยา คำเรือง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๕๓

เด็กหญิงศศิธร ยุบไธสง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๕๔

เด็กหญิงศิรภัสสร อินทะชัย
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๕๕

เด็กชายธนสิน สัมพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๕๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ พาหา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๕๗

เด็กชายอนุชิต พาหา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ ช่วยโสภา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๕๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สิงห์คำ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๖๐

เด็กชายพันทวี แสงแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๖๑

เด็กชายเพชร ยางงาม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๖๒

เด็กชายลัทธพล แหวนหล่อ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๖๓

เด็กชายวรายุทธ แสงสุวรรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๖๔

เด็กชายศุภกรณ์ นามนิตย์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๖๕

เด็กชายสรวิชญ์ โกศล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๖๖

เด็กชายสุวิวัฒน์ บาลสันเทียะ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๖๗

เด็กชายสายนำ สิงห์คำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๖๘

เด็กชายบุญยกร ทองด้วง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๖๙

เด็กหญิงกมลพรรณ แก้ววันนา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๗๐

เด็กหญิงกษมา วาจารัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๗๑

เด็กหญิงปาลิตา บัวนพ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงสุพิชชา กองจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๗๓

เด็กหญิงสุนิษา นาสรร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๗๔

เด็กหญิงอนุสรา ยางงาม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๗๕

เด็กหญิงอภิชญา ชุมจันทร์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๗๖

เด็กหญิงพุธิตา ธิทา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๗๗

เด็กหญิงอมรา ชุมจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๗๘

เด็กชายจักรกฤษ ระยับศรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๗๙

เด็กชายชินกฤต สารีอาจ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๘๐

เด็กชายณัฐพล แสนสอน
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๘๑

เด็กชายภูมริทัศน์ นิลศรี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๘๒

เด็กชายจิรเมธ เพชรนาม
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๘๓

เด็กชายอัษฎาวุฒิ โพธิกลาง

์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๘๔

เด็กชายวินัย พันธ์ขาม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๘๕

เด็กชายกฤตพจน์ ไชยโชติ
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๘๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อ่อนช้อย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๘๗

เด็กหญิงขวัญพิชา อินทอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๘๘

เด็กหญิงพิชญานันท์ เงินหล้า
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๘๙

เด็กหญิงณัฐอนงค์ ทองจันทร์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๙๐

เด็กหญิงแพรวพรรณ พงพิมพ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๙๑

เด็กหญิงเสาวลักษ์ มีชัย
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๙๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อรรคบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๙๓

เด็กหญิงณัฐกมล โพธิศรี

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงญาณิศา เวียงคำ
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงมนทกานต์ แสงแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๙๖

เด็กหญิงพัชรพร กุลเดช
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๙๗

เด็กหญิงวิภาวี มุ่งหมาย
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๙๘

เด็กหญิงวิสรรชนีย์ สารบูรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๘๙๙

เด็กหญิงพลอยนรา คำรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๐๐

เด็กหญิงพัชรอัมพร คำบาล
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๐๑

เด็กชายชัยพัทธ์ พันงาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเสริม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๐๓

เด็กชายปรีชา ดีเสมอ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๐๔

เด็กชายสมศักดิ

์

พิมพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พันงาม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๐๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ซอยรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๐๗

เด็กหญิงปริยาภรณ์ อาจหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๐๘

เด็กหญิงวราเมธินี ไชยเสนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๐๙

เด็กหญิงวริษา งามแสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๑๐

เด็กชายธัชพล สมพงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๑๑

เด็กชายสรวิศ เพ็งพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๑๒

เด็กหญิงสิวิกา ชันษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๑๓

เด็กหญิงรวิสรา สมภาค
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๑๔

เด็กหญิงกชกร ขอเปนไทย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๑๕

เด็กหญิงปารีชาติ โพธิสฤทธิ

์ ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๑๖

เด็กหญิงภาวิณี สืบสา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๑๗

เด็กหญิงปณิดา ไชยงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๑๘

เด็กชายบารมี ปดตาระโพธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๑๙

เด็กหญิงเมธาวี วงษานุ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๘ / ๔๔๓

้
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ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๒๐

เด็กหญิงรัตติยา ปริปุนนัง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนวน วัดนาขนวน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๒๑

เด็กชายจิระพงศ์ เลิศอนันต์วิมล
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๒๒

เด็กชายชาตวุฒิ สายโงน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๒๓

เด็กชายชานุรักษ์ สุขวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๒๔

เด็กชายณทชัย ลึกลาภ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๒๕

เด็กชายณัฐกร สาบาล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๒๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

แสนเขียว
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๒๗

เด็กชายศุภกิตต์ รัตนพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๒๘

เด็กชายสิทธิพล บุญขาว
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๒๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุนาวัง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๓๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา สุภาพพงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๓๑

เด็กหญิงฐิติวรดา สู้สงคราม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๓๒

เด็กหญิงตรีทิพ คำคูณ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ระโส
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๓๔

เด็กหญิงปยาอร ในทอง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๓๕

เด็กหญิงพรนภา ไชยขันตรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๓๖

เด็กหญิงวรัชยา ครองใจ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๓๗

เด็กหญิงวรัสยา จันทร์โท
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๓๘

เด็กหญิงศศินา บุญมา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มีศรี
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๔๐

เด็กหญิงสุดา เกษสุรันต์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๔๑

เด็กหญิงสุดาพร นิวาส
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๔๒

เด็กชายกฤตนัย ธูปหอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๔๓

เด็กชายกฤษฎา เขตคาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๔๔

เด็กชายวรวิช คำจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๔๕

เด็กชายอภิวิชญ์ คล่องแคล่ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๔๖

เด็กชายอรรถวุฒิ ทองสะอาด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๔๗

เด็กหญิงชุติมา เจริญสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๔๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ ลึกลาภ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๔๙

เด็กหญิงณัฐริกา พงษ์พา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๕๐

เด็กหญิงดวงเดือน ไทยอ่อน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๕๑

เด็กหญิงปาระตี กลอนกระโทก
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๕๒

เด็กหญิงภัทรธิดา มาตศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๕๓

เด็กหญิงสิรินทรา แขนลอย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๕๔

เด็กหญิงอรปรียา เกษรสร้อย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙๙ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๕๕

เด็กชายอภิวิชญ์ ทะริชิต
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๕๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ คำจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๕๗

เด็กหญิงมะลิวัลย์ คอระศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๕๘

เด็กหญิงกาญจนธัช ชนะวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๕๙

เด็กชายณัฐพงค์ ไชยโคตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๖๐

เด็กหญิงอลิษา พึงเพีย

่ ้

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๖๑

นายสราวุธ บุดโท
๒๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๖๒

นางสาวปานตะวัน คงจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๖๓

นางสาวพิมพ์พลอย วงสมัย
๒๖/๐๔/๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๖๔

นางสาวสุทิณี ศรีสวย
๐๗/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๖๕

นายวรวุฒิ ดีเลิศ
๑๗/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๖๖

นายพงศธร จอนโคกกรวด
๒๐/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๖๗

นางสาวสุภาพร ทองผามี
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๖๘

นางสาววันวิสา ธรรมวัตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๖๙

นางสาวประไพ พิมาแพง
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๗๐

นางสาวพิกุลทอง ฝอยทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๗๑

นางสาวจรัญญา สุภาทิพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๗๒

นางสาวรุ่งอรุณ แก้วจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๗๓

นางสาวอรอนงค์ วรรณวงษ์
๔/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๗๔

นางสาวสุนิษา เสาศิลา
๑๒/๐๖/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๗๕

นางสาวอรอนงค์ อินธิเดช
๑๘/๐๖/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๗๖

นายสมาน แสนเลิศ
๑๗/๐๓/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๗๗

นายอธิชัย ยอดไฟอินทร์
๗/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๗๘

นายสุรชัย ศรีแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๗๙

นายประวิทย์ คำปว ๓๐/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๘๐

นายสมรักษ์ อินทรีย์
๐๙/๐๘/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๘๑

นางสาวธิดา บุญกว้าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๘๒

นางสาวพรหมพร แพทย์นาดี
๕/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๘๓

นางสาวกัญญาวีร์ เสน่หา
๒๔/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๘๔

นางสาวพิจิตรา ขัวนา
๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๘๕

นายสายัณห์ สมพร ๑/๐๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๘๖

นายมงคล ไชยวิเศษ
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๘๗

นายแสงไชย สิงขรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๘๘

นายอนุพันธ์ แซ้ลิม

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๘๙

นางสาวนฤมล สีดำ
๖/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๙๐

นายไชยวิทย์ ไชยสาร
๐๖/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๙๑

นายคมกริช โยธา
๑๒/๐๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๙๒

นายภาสกร ลำภา
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๙๓

นางสาวปาริชาต หวานสับ

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๙๔

นางสาวศศินา ขุนาพรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พานทา  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๙๕

เด็กชายสิทธา เหลาลาภะ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๙๖

เด็กชายพงศกร ชมพรมมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๙๗

เด็กหญิงอนัญญา โคศรีสุทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๙๘

เด็กชายจิราพัชร ผลบุญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๖๐/๑๓๙๙๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

เสนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๐๐

เด็กชายกฤษดา สุปตติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๐๑

เด็กชายปรีดา สายทะวงค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๐๒

เด็กหญิงธัญชนก พละหงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๐๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นุชแปน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๐๔

เด็กชายจักรพงศ์ พงษ์สุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๐๕

เด็กชายอะคิม พงพิละ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๐๖

เด็กหญิงกณิษา เหล่าพรหม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงปาริศา จันทร์มาตร์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๐๘

เด็กหญิงปาริชาติ ประเสริฐผล
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๐๙

เด็กหญิงตวงกมล นามธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๑๐

เด็กหญิงพินิจนันท์ ดวงดูสัน
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๑๑

เด็กหญิงเปมิกา พงศ์พีระ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๑๒

เด็กหญิงชญาดา เพิมทอง

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๑๓

นางดาวรุ่ง โสภา
๐๘/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๑๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ไชยวัฒน์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๑๕

เด็กชายนิติภูมิ สาระแสน
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๑๖

เด็กชายศุภโชค โพธิศรี

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๑๗

เด็กชายวิศรสินธ์ ศรีบัวบาล
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๑๘

เด็กชายนฤตปรียา การะพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๑๙

เด็กชายธีรดนย์ สายสว่าง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๒๐

เด็กหญิงอาริษา จันทะเสน
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๒๑

เด็กหญิงพรพรรณ สมานสุข
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๒๒

เด็กหญิงนิชาดา บัวลา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๒๓

เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์พรม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

เขียนวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๒๕

เด็กชายทินกร อินทร์โสม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๒๖

เด็กหญิงอุ้มบุญ จันทะไชย
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๒๗

เด็กชายพีรภัทร จีนสันเทียะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๒๘

เด็กหญิงอัปสร สารสิริ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วังคะวิง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๓๐

เด็กชายธนธร พิทักษา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๓๑

เด็กหญิงกัญลญา ไชยวัฒน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๓๒

เด็กชายวิษณุ วิเศษสังข์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๓๓

เด็กชายวัชรพงศ์ พิทักษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๓๔

เด็กหญิงธยานี ปญจา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๓๕

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

มาเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๓๖

เด็กหญิงสัตตกมล ศรีษะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๓๗

เด็กชายนพรัตน์ วิเศษสังข์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๓๘

เด็กชายพีรพงษ์ พิทักษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๓๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ พิทักษา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๔๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ธรรมแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๔๑

เด็กชายธีระพัฒน์ หอยสังข์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๔๒

เด็กชายวีรชน วงษญาติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ มูลา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๔๔

เด็กหญิงไพริน กาญจนะชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ กาญจนะชาติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๔๖

เด็กหญิงขวัญรัตน์ แก้วไพรวัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๔๗

เด็กหญิงสุนิศา อัศพร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๔๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ กาญจนะชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๔๙

เด็กหญิงสุวรรณี เมาหวล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๕๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมืองใหม่
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๕๑

เด็กชายคุณวัฒน์ กาญจนะชาติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๕๒

เด็กชายชนะพล จิรังดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๕๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สุนันทนาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๕๔

เด็กชายกฤษกร นามอุทา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๕๕

เด็กชายจตุพร กาญจนะชาติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุตันตังใจ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๕๗

เด็กชายธนกฤต นนขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๕๘

เด็กหญิงณภัทรา วิลา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๕๙

เด็กหญิงอิติกานต์ อัตพงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๖๐

เด็กหญิงแพรวา แก้วยงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ หมายมัน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๖๒

เด็กหญิงปยาพัชร เจดีย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๖๓

เด็กหญิงรัตนาวลี พลชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๖๔

เด็กหญิงสวรส ใสนาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๖๕

เด็กชายนราธิป พลชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๖๖

เด็กหญิงใบเฟร์น หวลคนึง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๖๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อ่วยกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๖๘

เด็กหญิงอัมพิกา ดาราศาสตร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๖๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ วันเฉลิม
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๗๐

เด็กชายธิวากร แทนเครือ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๗๑

เด็กชายธัชนนท์ ธัญญเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๗๒

เด็กหญิงวานิสสา ปองคำสิงห์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๗๓

เด็กหญิงลดาวัลย์ กุมภวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๗๔

เด็กหญิงธัญญาพร บุญล้อม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๗๕

เด็กชายรักชาติ สาถีระเนตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๗๖

เด็กชายศิริวัฒน์ ภู่แย้ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๗๗

เด็กชายกฤษติศักดิ

์

ศิลาคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๗๘

เด็กชายภานุมาศ ดารา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๗๙

เด็กชายตะวัน หวลคนึง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๘๐

เด็กหญิงอนัญญา สิมณี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๘๑

เด็กหญิงณัฐกมล พูลสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๘๒

เด็กหญิงชลดา ไชยสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๘๓

เด็กชายสาธิต อโนพันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๘๔

เด็กชายการันตี ขมหวาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๘๕

เด็กชายปรีชา สุภาพ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๘๖

เด็กชายนัทตพล หวลคนึง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๘๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ประชุมวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๘๙

เด็กหญิงอัจฉรา กาญจนชาติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๙๐

เด็กหญิงกรนิภา แก้วไพรวัลย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๙๑

เด็กหญิงขวัญชนก เขียวอ่อน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๙๒

เด็กหญิงร่มฉัตร อ่วยกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๙๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุตดีแพง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๙๔

เด็กชายจิรพรรดิ

์

กาญจนะชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไกรยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๙๖

เด็กชายพันธวัส วันเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๙๗

เด็กชายเกียรติพร วันเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๙๘

เด็กชายธนพล วิลัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๐๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หวลคนึง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๐๐

เด็กหญิงทิพย์วารี หิงพุดชา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๐๑

เด็กหญิงสุจารี มุ่งรวยกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๐๒

เด็กหญิงอรปรียา คำโสภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๐๓

เด็กหญิงพิชญธิดา องอาจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๐๔

เด็กหญิงสุริยา วันเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๐๕

เด็กหญิงชลธิชา คะนอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๐๖

เด็กหญิงแก้วตา มณีวงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๐๗

เด็กหญิงณัฐนิชา หวลคนึง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๐๘

เด็กหญิงแพรพิไล ภูนาหา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๐๙

เด็กชายวงศพัทธ์ วันเจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๑๐

เด็กชายทินกร สายหยุด
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๑๑

เด็กชายก้องเกียรติ กาญจนะชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๑๒

เด็กชายธีรภัทร สุราแปดตัง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๑๓

เด็กชายวาทิน พรมรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๑๔

เด็กชายศุภณัฐ วันใส

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภา โจมสติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๑๖

เด็กหญิงปาณิศรา นิตอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๑๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จะเรืองรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๑๙

เด็กหญิงอชิรญาณ์ สมจิตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๒๐

เด็กหญิงกรรณิกา สีวะโสภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๒๑

เด็กชายธวัส ไชยแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๒๒

เด็กหญิงจารุกัญญ์ คำแหง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๒๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ สายสุนา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๒๔

เด็กหญิงจันธิดา หวลคนึง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๒๕

เด็กชายสถาพร สิมาวัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๒๖

เด็กชายอธิบดี เจือพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๒๗

เด็กชายจักรพันท์ คำพา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๒๘

เด็กชายสมชาย ภาษี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ กาญจนะชาติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๓๐

เด็กชายนันทวัตร จำปาแย้ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๓๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา หวลคนึง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๓๒

เด็กหญิงศนันท์ธร คงหอม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๓๓

เด็กหญิงศิรินภา เก่งมนตรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๓๔

เด็กหญิงธิญาดา วันเจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ หวลคนึง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๓๖

เด็กหญิงกัญญาลักษ์ คณิต
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๓๗

เด็กชายอาวุธ คมใสย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๓๘

เด็กชายราชวัตร ขนอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๓๙

เด็กหญิงวีระมล ขมหวาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๔๐

เด็กหญิงนุชธิณานัน หลวงกอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๔๑

เด็กหญิงอริศรา ด้วงทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๔๒

เด็กหญิงธาดารัตน์ จุลแดง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๔๓

เด็กหญิงวาสนา สืบเพ็ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๔๔

เด็กชายสายัญ หอยสังข์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๔๕

เด็กชายยุทธนา สืบบุญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๔๖

เด็กชายพีรภัทร์ กาญจนะชาติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๔๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ มักสัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๔๘

เด็กหญิงจุฑาพร แย้มทรัพย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๔๙

เด็กหญิงธมลวรรณ จอมกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๕๐

เด็กหญิงฐิติชญา วันเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา กาญจนะชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๕๒

เด็กหญิงกชพร บุตดีแพง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๕๓

เด็กชายอิสระ หวลคนึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๕๔

เด็กหญิงศิรประภา เนียมจิต
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๕๕

เด็กหญิงชนากานต์ จันทร์พรหม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๕๖

เด็กหญิงพันธนันท์ สายแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๕๗

เด็กหญิงพนิตนันท์ หอยสังข์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๕๘

เด็กชายอนันต์ยศ เดือนขาว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๕๙

เด็กชายนนทกร นิลเพ็ชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๖๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดาดวง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๖๑

เด็กหญิงนันธิชา ทุมมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๖๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ มาศศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๖๓

เด็กหญิงอัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๖๔

เด็กชายปฏิภาณ ประสาร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๖๕

เด็กชายวิศรุธ ใยสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๖๖

เด็กชายลักษ์ หวลคนึง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๖๗

เด็กชายอัมริดศรา แสงพราย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๖๘

เด็กชายเชษฐา ภูประวิง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๖๙

เด็กชายพิทักษ์ชัย หวลคนึง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๗๐

เด็กหญิงศิรินธร ไชยพิมพ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๗๑

เด็กหญิงพัชราภา วันแพง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๗๒

เด็กหญิงวารุณี ยิงชาติ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ อยู่หลง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๗๔

เด็กชายทองพูน ไกรจักร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๗๕

เด็กชายธนกิจ เนียมจิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๗๖
เด็กหญิงอภิญญามาศ

ขมหวาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๗๗

เด็กหญิงอุดมพร ต่ายจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๗๘

เด็กหญิงธนัชพร วิลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๗๙

เด็กชายเอกราช แก้วนามชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๘๐

เด็กชายมนตรี บุตรเกือ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๘๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชูเชือ

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๘๒

เด็กหญิงกิตติมา ศิริกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๘๓

เด็กหญิงกาญจณา จิรังดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๘๔

เด็กหญิงสุนิสา โขงรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๘๕

เด็กหญิงดารุณี พรมด้วง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๘๖

เด็กหญิงสุพัตรา แจ้งจร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๘๗

เด็กหญิงวรรณวิสา เจือพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ดาวไสย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๘๙

เด็กหญิงจันทร์จิลา เกยมาศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๙๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สถิตย์กุลรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์เลิศ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๙๒

เด็กหญิงวิยดา วงค์วิวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๙๓

เด็กชายธนกฤต เนระจุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๙๔

เด็กชายมนชัย เมาลิชาติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๙๕

เด็กชายพนาดร สะเงินสิงห์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๙๖

เด็กชายญาโนภาส ยอดสิงห์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๙๗

เด็กชายธรรมนูญ ใชศักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๙๘

เด็กหญิงจิตราภรณ์ รสชาติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๑๙๙

เด็กหญิงชฎารัตน์ เอียมทรัพย์

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๐๐

นายปนทอง ถ้วนครบ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๐๑

นางสาวอรปรียา วิลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๐๒

นายนัฐพล เสระสัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๐๓

เด็กชายอนุชิต พรมรักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๐๔

เด็กชายชินวัฒน์ หาญจางสิทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๐๕

นางสาวสุนิสา ศิริชนะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๐๖

เด็กหญิงอรนภา เก่งมนตรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๐๗

นางสาวศรีสุดา โสราชบล
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๐๘

นางสาวเยาวลักษ์ คณิต
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๐๙

นางสาววาสนา พันบุปผา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๑๐

นายทิวากร พรมด้วง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๑๑

เด็กชายชัยพร คำดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๑๒

เด็กชายธนภัทร ปองชนะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๑๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แก้วยงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๑๔

นางสาวณัฐสุรางค์ หวลคนึง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๑๕

นางสาวสุพรรณษา โภคภัณฑ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๑๖

นางสาวลักษิณา ขมหวาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๑๗

เด็กหญิงสุภิญญา ไชยทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ภา ไสว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๑๙

นางสาวนารีรัตน์ หวลคนึง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๒๐

เด็กชายอุกกฤษฏ์ ตังมัน

้ ่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๒๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ หวลคนึง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๒๒

เด็กชายไพรวรรณ เนียมจิตร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๒๓

เด็กหญิงนิติยา รสชาติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๒๔

นายชุมพล โนนใชย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๒๕

นายจีรพัฒน์ แก้วจินดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๒๖

นายพิทักษ์ กำเกลียง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๒๗

นายทรงวุฒิ ปรือปรัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๒๘

นายชนายุทธ ทองแกะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๒๙

นางสาวศศินา มาวิเลิศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๓๐

นางสาวจิราพร จันทร์พิลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๓๑

นางสาวอรนุช กาญจนะชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๓๒

นางสาวพัชรินทร์ วงษ์มาเกษ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๓๓

นายวาทยุทธ์ แย้มทรัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๓๔

นางสาวศินาลักษ์ คมใสย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๓๕

นายสันติภาพ บุตดีแพง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๓๖

นางสาววราภรณ์ หาญชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๓๗

นายชยติ แก้วเขียว
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๓๘

เด็กชายหนึง

่

ติงสะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๓๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๔๐

เด็กชายธันญาวัฒน์ ดาวจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๔๑

เด็กชายศรายุทธ ดาวใสย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๔๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

โชครัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๔๓

เด็กชายรชฎ
เกียรตินาวาสวัสดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๔๔

เด็กชายฟาประทาน วะลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๔๕

เด็กชายมนัส หงษ์คำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๔๖

เด็กชายธนากร แข่งขัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๔๗

เด็กหญิงสุธาดา ใจงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๔๘

เด็กหญิงนฤมล เกษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๔๙

เด็กหญิงดาวเรือง เอือสาบาลย์

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๕๐

เด็กหญิงแสงจันทร์ ขวัญยืน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๕๑

เด็กหญิงสิริกาญจน์ แก้วกงพาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๕๒

เด็กหญิงสุนิสา สุระชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๕๓

เด็กหญิงวินิจดา เรืองหงษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดาวจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๕๕

เด็กหญิงอภิวัฒน์ คนไว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๕๖

เด็กหญิงอลิสา คุณเพียร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ แหวนวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๕๘

เด็กชายกันตพล สุระชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๕๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

พาลี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๖๐

เด็กชายธัญเทพ โสภากุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๖๑

เด็กชายปยะพงษ์ พัดเพ็ง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๖๒

เด็กชายพงศ์พล กุลวิบูรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๖๓

เด็กชายอภิชาต คำศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๖๔

เด็กชายอนุวัช ทองมนต์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๖๕

เด็กชายประกาศิต บุญทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๖๖

เด็กชายนฤปนาท จันทะจิตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๖๗

เด็กหญิงวรรณิดา วงมาเกษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๖๘

เด็กหญิงพรชิตา สอนจิตร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ งามเหลียม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๗๐

เด็กหญิงยุภารัตน์ สุระชาติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๗๑

เด็กหญิงพรวิภา สินแดง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๗๒

เด็กหญิงดรุณี สุระชาติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๗๓

เด็กหญิงปานระพี ปากหวาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๗๔

เด็กหญิงจิระนุช เกษมะณีย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๗๕

เด็กชายธวัชชัย เลิศฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๗๖

เด็กชายศิขริน จันทร์พวง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๗๗

เด็กชายสมบูรณ์ ดาวใสย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๗๘

เด็กหญิงจามจุรี รวยรืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๗๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ เสนคราม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๘๐

เด็กหญิงรุ่งนภา สุระชาติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๘๑

เด็กหญิงนันทิพร ดาวสี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดาวสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๘๓

เด็กหญิงนพณัช นิราบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๘๔

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ศรีชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๘๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ อุบลวัตร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๘๖

เด็กหญิงนฤมล ดาวสุก
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๘๗

เด็กหญิงวาธินี อาษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๘๘

เด็กหญิงแพรทอง จันทร์อ่อน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๘๙

เด็กหญิงสุวรรณนี เรืองหงษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๙๐

เด็กหญิงรัตติกาล เอกวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๙๑

เด็กหญิงนัดธรินทร์ สะอาด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๙๒

เด็กหญิงนันธิดา แก้วคูณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา กุดนาแก้ว  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๙๓

เด็กชายปริพัฒน์ หรรษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๙๔

เด็กชายอภิชาบุตร นามธรรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๙๕

เด็กชายขวัญชัย ภูขะมัง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ นนชนะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๙๗

เด็กชายทวีวัฒน์ พิมพ์โคตร
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๙๘

เด็กชายสุริยะเทพ ตะลาโส
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๒๙๙

เด็กชายอภิชัจจ์ จันทร์เพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๐๐

เด็กหญิงจินดาพร สาริคาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๐๑

เด็กหญิงเพชรลดา พิศพงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๐๒

เด็กหญิงพันธิภา ทาทอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๐๓

เด็กหญิงวิจิตรา สีเหลือง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๐๔

เด็กชายเพชรายุธ พัฒนวงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๐๕

เด็กหญิงจิดาภา ลาพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๐๖

เด็กหญิงจิราพัชร กงศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๐๗

เด็กหญิงธิยาดา จามะรีย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๐๘

เด็กชายภานุพงษ์ ทองคำวัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๐๙

เด็กชายโกศล ศรีโพธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๑๐

เด็กชายเจษฎากร บุราคร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กงศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๑๒

เด็กชายภัทรดนัย ผิวอ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๑๓

เด็กชายวชิระ ภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๑๔

เด็กชายวีรภาพ บุตรพรม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๑๕

เด็กหญิงจิตรลดา ปดถา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๑๖

เด็กหญิงจันทร์ทา โพธิใบ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๑๗

เด็กหญิงนฤมล เรืองไพศาล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๑๘

เด็กหญิงปนัดดา แสนดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๑๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เทศราช
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๒๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทะมีพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๒๑

เด็กหญิงอรดา พิมพ์โคตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๒๒

เด็กหญิงกาญจนา ยตะโคตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๒๓

เด็กหญิงปวีณา ชืนตา

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๒๔

เด็กหญิงรัญชิดา สินศิริ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ใจกัด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๒๖

เด็กชายสิทธิโชค คำเก่ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๒๗

เด็กชายสิทธิชัย ใจกัด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๒๘

เด็กชายพรรณา สะโสดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๒๙

เด็กชายสุรชัย สะใบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๓๐

เด็กชายถิรวุฒิ แจ่มแจ้ง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๓๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

กาละพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๓๒

เด็กชายปญจพล ยาคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๓๓

เด็กชายถิรวัฒน์ จำนงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๓๕

เด็กชายสุภชัย ตาสี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๓๖

เด็กชายสมภพ อุ่นแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๓๘

เด็กหญิงกัลยา ไชยสุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๓๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ บำรุงศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๔๐

เด็กหญิงปยภัทร ยาคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๔๑

เด็กหญิงปริศนา ไพรจันดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๔๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ ใบทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๔๓

เด็กหญิงสุทธิดา ไชยสุวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๔๔

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

ไชยสุวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๔๕

เด็กหญิงยุวดี อินสมบัติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๔๖

เด็กหญิงศรินรัตน์ วงสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๔๗

เด็กชายพงศ์พณิช ไชยสุวรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๔๘

นางจิตรา จำปาโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๐๗
กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๔๙

นางวัชรินทร์ คำโสภา
๑๘/๐๗/๒๕๑๒

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๕๐

นางสาวเบญจพร ศรีโวหะ
๑๘/๐๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๕๑

นายธวัชชัย นวลแย้ม
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๕๒

นายชัยวัฒน์ วันเพ็ง
๑๑/๑๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๕๓

นายสิทิตย์ วันเพ็ง
๒๙/๐๓/๒๕๒๑

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๕๔

นายปรเมนทร์ เพชรเพ็ง
๐๖/๑๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๕๕

นายโอภาส ลือขจร
๐๗/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๕๖

นางสาวลัดดาวัลย์ คำพัน
๐๑/๐๕/๒๕๒๗

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๕๗

นางสาววิภาภรณ์ ปกปน
๐๘/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๕๘

นางสาวบุษยลักษณ์ จำปาเทศ
๐๔/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๕๙

นายจักรกฤษ จิตรรัก
๒๒/๐๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๖๐

นางสาวสุพิศ แสงสี
๐๖/๐๔/๒๕๒๕

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๖๑

นางสาวยุคลธร โมฬชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๑๔

กศน.อำเภอขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๖๒

เด็กชายกัณต์ธีร์ ชอบวิจักษณ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๖๓

เด็กชายกิตตานนท์ เข็มสุข
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๖๔

เด็กชายครินทร์ ยาคำ
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๖๕

เด็กชายจิรเดช บุตรจันทรา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๖๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทะรังษี
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๖๗

เด็กหญิงณัฐมน พงษ์วัน
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๖๘

เด็กชายธนภัทร จันทะงาม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๖๙

เด็กชายธนวัตน์ อุ่นแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๗๐

เด็กชายธีระวัฒน์ สืบจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๗๑

เด็กชายณัฐภัทร พยอมใหม่
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๗๒

เด็กชายนพวิทย์ มนตรี
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๗๓

เด็กหญิงภัทรกร คำลอย
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๗๔
เด็กหญิงวณัฐชฐานันท์

วงษ์ชนะ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๑ / ๔๔๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๗๕

เด็กหญิงวิริยาภรณ์ ไชยสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๗๖

เด็กหญิงศิรินทร์พร พันวิลัย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๗๗

เด็กหญิงกุลจิรา อึงทรงตระกูล

้

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๗๘

เด็กชายก้องภพ สุวรรณมาโจ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๗๙

เด็กหญิงจิรัฐิพร ทองวิจิตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๘๐

เด็กหญิงญาดารัตน์ ดีไร่
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๘๑

เด็กหญิงศิวพร ยืนยง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๘๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยังยืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๘๓

เด็กหญิงวริศรา สำราญพานิช
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๘๔

เด็กหญิงศศิธร ชาววาป
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๘๕

เด็กชายธนาดุล ชาวเชียงตุง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๘๖

เด็กหญิงกัญญา ฆ้องดังไกล
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๘๗

เด็กหญิงจันทิมา สีดาจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๘๘

เด็กชายฉัตรชัย ทิพศร
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๘๙

เด็กชายฐิติพงษ์ สออวยพร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๙๐

เด็กหญิงณัฎฐภรณ์ ทองใบ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๙๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ใหม่สำลี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๙๒

เด็กหญิงพัทธวรรณ ทองลอย
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๙๓

เด็กชายวรภพ วงษ์สาไชย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๙๔

เด็กหญิงวรวรรณ ใจสุวรรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๙๕

เด็กหญิงอารียา พุทธนาวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๙๖

เด็กหญิงกัญญาภัค ไสว
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๙๗

เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ เหมเกียรติจิรกุล
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๙๘

เด็กหญิงนัฐณิชา อาจภักดี
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๓๙๙

เด็กชายทรัพย์อนันท์ วรรณมาศ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๐๐

เด็กหญิงชนิตา บุญจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๐๑

เด็กชายบวรทัศ ไตรศรี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๐๒

เด็กหญิงภัทรกร ขยันวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๐๓

เด็กชายภานุพงศ์ สุนทะมาศ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๐๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้วลอย
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๐๕

เด็กหญิงวนาลักษ์ เทศกูล
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๐๖

เด็กหญิงวิลาสินี นามวงคุณ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๐๗

เด็กหญิงธนภร สัมพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๐๘

เด็กชายชัยกฤตย์ แช่มือ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๐๙

เด็กหญิงวลีรัตน์ บุญจูง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๑๐

เด็กหญิงนปภา ทองละมุล
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๑๑

เด็กหญิงสุภิชญา โทแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๑๒

เด็กหญิงรัตน์ชนก แต้มงาม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๑๓

เด็กหญิงจิรชยา เกิดลาภ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๑๔

เด็กชายชยานันต์ สารสุข
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๑๕

เด็กชายชัยบูรณ์ กุลบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๑๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พรมพิมาร
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๑๗

เด็กหญิงเบญญาดา รวมสุข
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๑๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี วราพุฒ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๑๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ อุ่นแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๒๐

เด็กหญิงนภสร สิทธิพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๒๑

เด็กหญิงสุภาสินี สุวรรณพรม
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๒๒

เด็กชายสุวิศิษฎฺ์ บุญขวาง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๒๓

เด็กชายอธิภัทร วรรณสกุลเจริญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๒๔

เด็กหญิงเปรมชนันท์ ตาลตลับ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๒๕

เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็ชรรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๒๖

เด็กหญิงเกรซ ควินแลน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๒๗

เด็กหญิงภานิชา รักษ์วงค์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๒๘

เด็กหญิงกชกานต์ ไชยสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๒๙

เด็กชายกิตติกร มณี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๓๐

เด็กชายชยานันต์ คำพินิจ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๓๑

เด็กชายชานน สุโท

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๓๒

เด็กชายทิวัตถ์ ปจจิมก้านตง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๓๓

เด็กชายธนพันธ์ ธรรมจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๓๔

เด็กหญิงธันยมัย ดวนใหญ่
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๓๕

เด็กหญิงนราภรณ์ ศรีมงคล
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๓๖

เด็กหญิงนิศาลักษณ์ พิมพ์แก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๓๗

เด็กหญิงปานฤทัย อินทะรังษี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๓๘

เด็กชายสุธีรพัฒน์ นพเก้า
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๓๙

เด็กหญิงกิตติณัฐ แซ่ตัง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๔๐

เด็กชายชนันทกร เพ็ชรรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๔๑

เด็กชายธนภัทร ครุฑเลิศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๔๒

เด็กชายนัฐวุฒิ ทองลมุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๔๓

เด็กชายศุภกฤต วัฒนศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๔๔

เด็กหญิงจิรัชยา แก้วกัณหา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๔๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สัมพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๔๖

เด็กหญิงปนัดดา นามนิจ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๔๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ไชยสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๔๘

เด็กหญิงญานิกา คำนึก
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๔๙

เด็กหญิงวรัญญา อินวันนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๕๐

เด็กชายนฤมล ปานทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๕๑

เด็กหญิงปฐมพงศ์ พิมมาศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๕๒

เด็กชายภัทราพร เลิศศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๕๓

เด็กหญิงวรนุช อุ่นแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๕๔

เด็กหญิงวริศรา ทวินันท์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๕๕

เด็กชายสุรพงษ์ ทองขวัญใจ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๕๖

เด็กชายสุรสา ศรีรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๕๗

เด็กหญิงอรธิดา สุพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๕๘

เด็กหญิงอรรณพ ชูชุ่ม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๕๙

เด็กชายอลงกรณ์ หมันเหนียว

้ ่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๖๐

เด็กชายอลิศา สว่างเมฆ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๖๑

เด็กหญิงเกียรติศักดิ

์

พลสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๖๒

เด็กชายกุลนิดา คำดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๖๓

เด็กหญิงธนภัทร คำสุนันท์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๖๔

เด็กหญิงธัญสิริ นิลสนิท
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๖๕

เด็กชายปยะพนธ์ สัมพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๖๖

เด็กหญิงมุกดา กุลบุตร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๖๗

เด็กหญิงศุภารมย์ สมเพชร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ ยาคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๖๙

เด็กชายภูมินทร์ ไชยสุวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๗๐

เด็กหญิงสุนันทา ผิวงาม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๗๑

เด็กชายอำนาจ ฉิมอยู่
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๗๒

เด็กชายอับดุลล์ ซาเล็มอับดาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๗๓

เด็กหญิงรัชยา ผิวละออง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เฮงยู
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๗๕

เด็กหญิงชวัลชกร เวชกุลสันติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๗๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กลันวารินทร์

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๗๗

เด็กชายธนาวุฒิ วรรณทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๗๘

เด็กหญิงธัญวรรณ ศรีทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๗๙

เด็กชายธีรังกูร บัวทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๘๐

เด็กชายปติ ไชยโชติ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๘๑

เด็กชายปยะชัย มีฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๘๒

เด็กชายพรชัย ไชยฮะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๘๓

เด็กหญิงพัชรพร โพธิสาร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๘๔

เด็กชายพิุตม์ คำวงงามค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๘๕

เด็กหญิงพุทธิณี ลุกลาม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๘๖

เด็กหญิงวรรณนภา สุทธสิน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๘๗

เด็กหญิงวิภาวดี ปล้องกระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๘๘

เด็กหญิงศุภาลักษณ์ จันทะมัน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๘๙

เด็กชายสินสวัสดิ

์

เวชกุลสันติ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๙๐

เด็กชายสุรนาท สุดสังข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๙๑

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ บุญณรงค์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๙๒

เด็กชายเลิศสิน อินธิเดช
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๙๓

เด็กชายทักษ์ดนัย โพธิกระสังข์

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๙๔

เด็กหญิงธีรภรณ์ คำพินิจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๙๕

เด็กชายนพสิทธิ

์

เกษอินทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๙๖

เด็กหญิงพัณณิตา สายจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๙๗

เด็กชายพิชิตชัย บุตรแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๙๘

เด็กหญิงเกสร แดงเลียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๔๙๙

เด็กชายองอาจ ฉิมอยู่
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๐๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๐๑

เด็กหญิงพัฑฒิดา โคตรเสนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๐๒

เด็กชายเอกภพ ประสมเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๐๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

สริเทศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๐๔

เด็กหญิงศศินิภา เกษอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๐๕

เด็กชายคณาธิป ไชยสิงห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๐๖

เด็กหญิงฐานิดา นฤมิตไพบูลย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๐๗

เด็กหญิงสุธาสินี สมทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๐๘

เด็กหญิงธนิดา ท้าวธงชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๐๙

เด็กหญิงนันทัชชกร รุ่งคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๑๐

เด็กหญิงนิจารีย์ บวรกิจดำรงเลิศ
๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๑๑

เด็กหญิงศุภนิดา ศรีสุภาพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๑๒

เด็กชายจิตติภัฒน์ สิงห์แก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๑๓

เด็กหญิงชนิสรา ศรีพวงเพชร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๑๔

เด็กหญิงชลธิชา สินศิริ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๑๕

เด็กหญิงธฤดี สอดแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๑๖

เด็กชายธันวา ร่มโพธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๑๗

เด็กหญิงนิชกริชา บุญพรหมรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๑๘

เด็กชายพัฒนันต์ สารีบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๑๙

เด็กหญิงณัชชา บัวจูม
๐๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๒๐

เด็กชายธีร์ธวัช รูปสวย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๒๑

เด็กชายพงศ์วรินทร์ กงศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๒๒

เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๒๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทำมา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๒๔ เด็กชายเอียมิล เฟรียดริค

เพียร์สัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๒๕

เด็กชายนภสินธุ์ สินศิริ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๒๖

เด็กชายผดุงศักดิ

์

บุญมาก
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๒๗

เด็กชายวรนนท์ มหาพฤกษ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๒๘

เด็กชายพิชัยยุทธ ขอดเมชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๒๙

เด็กชายกันตวัฒน์ สุขหุ้ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๓๐

เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญผล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๓๑

เด็กชายกิตติพิชญ์ อาจหาญ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๓๒

เด็กชายนัชชา แสงจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๓๓

เด็กหญิงสุชานันท์ พิมมาศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๓๔

เด็กชายบัณฑิต พันวิลัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๓๕

เด็กชายมาโนชญ์ ใบทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๓๖

เด็กหญิงฉันทนา เลิศศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๓๗

เด็กชายกฤษดา พงษ์วัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๓๘

เด็กหญิงกันติมา สินศิริ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๓๙

เด็กหญิงสุภัสสรา รังใส
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๔๐

เด็กหญิงอาทิตยา เทวา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๔๑

เด็กหญิงจิตรลดา จันทร์ปรุง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๔๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา พรมลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๔๓

เด็กชายศิริวัฒน์ ทองมนต์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๔๔

เด็กหญิงโสภิตา พรอินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๔๕

เด็กหญิงภัทรภร แสงรวม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๔๖

เด็กหญิงศิรินภา ลุกลาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เหขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๔๘

เด็กหญิงรัตนาวดี เขียวสวาท
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๔๙

เด็กชายกฤษกร ศรีไสย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๕๐

เด็กหญิงวิลาศิณี ลิมหลาย

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๕๑

เด็กชายศิวะกร มะริยา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๕๒

เด็กชายภควัต ระยับศรี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๕๓

เด็กชายสุระภัทร หงษ์จันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๕๔

เด็กชายเอกพงษ์ ทัดแก้ว
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๕๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

กวนหลวง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๕๖

เด็กชายปุณณกันต์ คงประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๕๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สงค์แก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๕๘

เด็กชายปยวัฒน์ พงษ์สุระ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๕๙

เด็กหญิงโสรยา บุญผาย
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๖๐

เด็กหญิงพัชริญา ระยับศรี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๖๑

เด็กหญิงเนตรดาว ภูลิม
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๖๒

เด็กหญิงจุฬามณี ศรีษะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ เชื้อทอง

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๖๔

เด็กหญิงสุชาดา อัปการ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๖๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ใยย้อย
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๖๖

เด็กหญิงพัชริญา ระยับศรี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๖๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ หอมจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๖๘

เด็กหญิงวลัยพรรณ พงษ์สุระ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๖๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ ขัตติสอน
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๗๐

เด็กชายศรากรณ์ สียา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๗๑

เด็กชายศรัญยพงศ์ เถาบุญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๗๒

เด็กชายสถาปณิก เถาบุญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๗๓

เด็กชายทศพล คำแพง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๗๔

เด็กชายนราธิป บัวอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๗๕

เด็กชายธนากร ใยย้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉลยเวช
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๗๗

เด็กหญิงขวัญนภา ระยับศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๗๘

เด็กหญิงวิไลพร คำแพง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๗๙

เด็กหญิงสิรินรัตน์ สุระมาศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๘๐

เด็กหญิงนุชจิรา พงษ์สุระ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๘๑

เด็กหญิงสุพัชชา ปตถา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๘๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๘๓

เด็กชายกฤษณนันทร์ วงศ์บุญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๘๔

เด็กชายดนุสรณ์ ระยับศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๗ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๘๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

เจียงพงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๘๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ ธรรมแพทย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๘๗

เด็กชายทวีโชค นามลทา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๘๘

เด็กชายสมศักดิ

์

กวนหลวง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๘๙

เด็กชายอดิเทพ ระยับศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๙๐

เด็กชายอัครชาติ เลียบไธสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๙๑

เด็กหญิงปทมวรรณ สามไชย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๙๒

เด็กหญิงวิมนรัตน์ ระยับศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๙๓

เด็กหญิงสุภิชา ใจทัด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๙๔

เด็กหญิงจริยา อาจเอือม

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๙๕

เด็กหญิงรุ่งณพา สารวัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๙๖

เด็กหญิงกมลนุช พรมประดิษฐ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๙๗

เด็กชายเจษฎา มหานิล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๙๘

เด็กชายฐิติเชษฐ์ พันธุ์หอ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๕๙๙

เด็กหญิงณัฐธิชา คำรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๐๐

เด็กชายเฉลิมวุฒิ สมาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๐๑

เด็กชายรัฐวิทย์ ตังสถิตวงศ์

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๐๒

เด็กชายศตวรรษ อินทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๐๓

เด็กชายธนพล สังเวียน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๐๔

เด็กหญิงสมศิริ สว่างภพ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๐๕

เด็กชายธีรเดช จันครา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๐๖

เด็กชายธนทรัพย์ อุดรพิมาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๐๗

เด็กชายพลวัต รัตนวัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๐๘

เด็กหญิงภัทรพร จันทร์อินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๐๙

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์อินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๑๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

ระยับศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๑๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีมาศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๑๒

เด็กชายกฤตนัย แสนพุ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๑๓

เด็กหญิงศิริพร เข็มทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๑๔

เด็กหญิงอุไรพร เจียงพงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๑๕
เด็กหญิงสมปรารถนา

ระยับศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๑๖

เด็กหญิงสิริยากรณ์ ธรรมบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๑๗

เด็กหญิงกุลธิดา แซ่อึง

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๑๘

เด็กหญิงพิราพร สมาน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๑๙

เด็กชายกิตติธัช โนนสูง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๒๐

เด็กชายธนภัทร ระยับศรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๒๑

เด็กชายธีรพงศ์ พันธุ์เลขา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๒๒

เด็กชายนพกร คูณทวี
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๒๓

เด็กชายภานุวิชญ์ ระยับศรี
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๒๔

เด็กชายสินธุ เตชะ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สองสี
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๒๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ ระยับศรี
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๒๗

เด็กหญิงพนิดา สิงห์หลอด
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๒๘

เด็กหญิงพัชรวดี ระวังดี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๒๙

เด็กหญิงฟารุ่ง นาเหนือ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๓๐

เด็กหญิงสุธาสิณี ระยับศรี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๓๑

เด็กหญิงสุนิตา แสงกล้า
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๓๒

เด็กชายธีระภัทร กาลพงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๓๓

เด็กหญิงทิฆัมพร อุดร
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๓๔

เด็กชายอนุนาท วิบูลอรรถ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๓๕

เด็กชายกิตติคุณ ระยับศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๓๖

เด็กชายภาคภูมิ หอมเหลือ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๓๗

เด็กหญิงกนกพร ระยับศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๓๘

เด็กหญิงกานติมา ระยับศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๓๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ์ งามสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๔๐
เด็กหญิงมนต์ทิยารัตน์

ระยับศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๔๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ นรดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๔๒

เด็กหญิงสุภาพร ยกจตุรัส
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ระยับศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๔๔

เด็กหญิงรสรินทร์ ยิมนวล

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๔๕

เด็กชายปยะนนท์ อุ่นจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๔๖

เด็กชายอัษฎา ระยับศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๔๗

เด็กชายวัชรพงศ์ วิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๔๘

เด็กชายภาณุพงศ์ เข็มทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๔๙

เด็กชายนรินทร์ จูมมาสวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๕๐

เด็กชายธนากร อ่อนขาว
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๕๑

เด็กชายวรรณชนะ เสนาท
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๕๒

เด็กหญิงสุรีลักษณ์ ระยับศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๕๓

เด็กหญิงธัญยพร คำเสียง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริพรหม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๕๕

เด็กหญิงจิระนันท์ พรมลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๕๖

เด็กหญิงปรียานุช จันทคัต
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๕๗

เด็กหญิงกนกนิภา นุนังรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๕๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ นรดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๕๙

เด็กหญิงทิพวรรณ เกิดสำราญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๖๐

เด็กหญิงขนิษฐา แพทนาดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๖๑

เด็กหญิงดรุณี ระยับศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๖๒

เด็กหญิงชัญญานุช ระยับศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๖๓

เด็กชายปรัชญา ไหวพริบ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๖๔

เด็กชายคฑาวุธ ระยับศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๖๕

เด็กชายณัฐธนุดม จันทร์สมุทร
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๖๗

เด็กชายตะวัน เกตุกัน
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๖๘

เด็กชายธรรมศักดิ

์

จันทร์สมุทร
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๖๙

เด็กชายธันวา ริทธิวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๗๐

เด็กชายธีรวัฒน์ พงษ์สุระ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๗๑

เด็กชายบุญบารมี ประมวล
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๗๒

เด็กชายรณกฤต สายทองคำ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๗๓

เด็กชายศิขริน เจริญทัศน์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๗๔

เด็กชายสุภัทรชัย ชินนะพา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๗๕

เด็กหญิงจริญาวรรณ์ รัตนวัน
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๗๖

เด็กหญิงชุติมา อุทก
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๗๗

เด็กหญิงชนากานต์ ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๗๘

เด็กหญิงเทพวัน สิทธิ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๗๙

เด็กหญิงเวธิตา พวงยอด
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๘๐

เด็กหญิงสุชาริณี อัครชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๘๑

เด็กหญิงอัชมาพร ระยับศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พัฒนมาศ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๘๓

เด็กชายออม ขวัญเมือง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๘๔

เด็กชายณัฐนันท์ อัครชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๘๕

เด็กหญิงพรรณนิภา จีนขำ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๘๖

เด็กหญิงพรนิภา จีนขำ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๘๗

เด็กหญิงภัทราวดี เพ็งแจ่ม
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๘๘

เด็กหญิงศุภนิดา โพธิราช
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๘๙

เด็กชายนรวิชญ์ บุญชู
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๙๐

เด็กหญิงวริศรา ยอดงาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๙๑

เด็กหญิงสารินีย์ แสงทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๙๒

เด็กหญิงพรรณนิภา ชินบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๙๓

เด็กหญิงชาลิศา บัวงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๙๔

เด็กหญิงพิมนิภา บุญเลิศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๙๕

เด็กหญิงพิมพ์พิกา รัตนวัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๙๖

เด็กหญิงวิชชุดา ยอดงาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๙๗

เด็กชายภานุวิทญ์ เชาวนะกิจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๙๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ไชยวัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๖๙๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ อัครชาติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๐๐

เด็กชายภคินธร แวดอุดม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๐๑

เด็กหญิงอภิญญา ภูติวัตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาม วัดหนองคูขาม  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๐๒

เด็กชายธนภัทร ไม่เศร้า
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๐๓

เด็กชายณัฐกร บุญช่วย
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๐๔

เด็กชายอดิศร สีตะวัน
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๐๕

เด็กหญิงปภัสสรา ราชพิมาย
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๐๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ประพาน
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๐๗

เด็กหญิงวรกานต์ ทิรายรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๐๘

เด็กหญิงอรอุมา ทองดี
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๐๙

เด็กหญิงกรกนก แจวรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๑๐

เด็กหญิงสุพิชญา เกษกุล
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๑๑

เด็กหญิงจรรธิมา จันทร
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๑๒

เด็กชายกฤติพงศ์ พรมดี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๑๓

เด็กชายจงรัก พงษ์สุระ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๑๔

เด็กชายนิวัต หอมวัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๑๕

เด็กชายวรเมธ ผ่านพินิจ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๑๖

เด็กหญิงขวัญชนก ปุเรสา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๑๗

เด็กหญิงจิราวรรณ จวงสังข์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๑๘

เด็กหญิงนัฐธิกานต์ ศรีเอียมจันทร์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๑๙

เด็กหญิงเปมิกา แก้วล้อม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๒๐

เด็กหญิงพิไลพร ใจมนต์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๒๑

เด็กหญิงรุ้งตะวัน จวงสังข์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๒๒

เด็กหญิงฌาลิสา เยาว์ไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๒๓

เด็กหญิงจีระนันท์ ผ่านพินิจ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๒๔

เด็กชายภัทร์พิสิฐ ธิบดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๑ / ๔๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๒๕

เด็กชายจิรายุ สีตะวัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๒๖

เด็กชายกุลรักษ์ พงษ์สุระ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๒๗

เด็กชายพีรภัทร ระยับศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๒๘

เด็กหญิงนริศรา รัตนวัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๒๙

เด็กหญิงปญญาพร สุธรรมมา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๓๐

เด็กหญิงจิราพรรณ ไชยบาล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๓๑

เด็กหญิงอัคษราภัค รัตนวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๓๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ สุดสวาท
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๓๓

เด็กหญิงช่อผกา ทองแสน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๓๔

เด็กหญิงกนกทิพย์ แจวรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๓๕

เด็กหญิงไพลิน แก้วคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๓๖

เด็กหญิงแพรวา แก้วคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา สุธรรมมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๓๘

เด็กชายปาราเมศ สมบัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๓๙

เด็กชายคมพิทักษ์ รัตนวัน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๔๐

เด็กชายสุริยา มุนมิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๔๑

เด็กชายสุภรัฐ สีตะวัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๔๒

เด็กหญิงฟาประทาน สองขาว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๔๓

เด็กหญิงณัฐปรียา สีตะวัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๔๔

เด็กหญิงอุรชา สีตะวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๔๕

เด็กหญิงจงจิต เกษกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๔๖

เด็กหญิงกาญจนา ใจมนต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๔๗

เด็กหญิงฐิติมา พรหมรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ จิตร์ไทย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๔๙

เด็กชายคณิศร สีตะวัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๕๐

เด็กชายถนัดษิณ เจือจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๕๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ สว่าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๕๒

เด็กชายชิติพัทธ์ รัตนวัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๕๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สีตะวัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๕๔

เด็กชายณัฐภัทร บุญประสพ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๕๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ หลานวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๕๖

เด็กหญิงพิมตะวัน ไชยเสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยารัตแสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนะวัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๕๙

เด็กชายประพัฒน์ คูหา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๖๐

เด็กชายมนตรี ธรรมนิยม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๖๑

เด็กชายอัครเดช สองขาว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๖๒

เด็กชายนิรวุฒิ ระยับศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๖๓

เด็กหญิงศศิณา ระยับศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๖๔

เด็กชายสุชน สุขอินทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๖๕

เด็กหญิงจิลมุล วงค์งามเถาว์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๖๖

เด็กชายกิติชัย คำศรีสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๖๗

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สุขชาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๖๘

เด็กหญิงชญานี เดชพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๖๙

เด็กหญิงปยะพร บรรใดทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๗๐

เด็กหญิงพรพิมล ช่วยรักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๗๑

เด็กหญิงสุมณี ลาธุลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๗๒

เด็กหญิงอิศริยา สารภาพ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๗๓

เด็กหญิงเกศราภรณ์ คูหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๗๔

เด็กหญิงณภัส โทวาท
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๗๕

เด็กชายบุญมี เสือเขียน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๗๖

เด็กหญิงจันดี บุญสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์พรหมศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๗๘

เด็กหญิงญาณัจฉรา แก้วคันโท
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๗๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทุมทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๘๐

เด็กหญิงวรลักษณ์ บรรเทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๘๑

เด็กหญิงอรดา เชิดนาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๘๒

เด็กหญิงอรอนงค์ ดวงขวาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๘๓

เด็กชายพีรพล ศรีนวล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๘๔

เด็กชายวัชระ บุราไกร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วคำสอน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๘๖

เด็กหญิงขนิษฐา นิลเนตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๘๗

เด็กหญิงณัฐชราภรณ์ กิงเกษ

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๘๘

เด็กหญิงผกามาศ สะอาด
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๘๙

เด็กหญิงสวลี หาโคตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๙๐

เด็กหญิงสุรัสวดี แก้วสาลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๙๑

เด็กหญิงอภิญญา ขันอาสา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๙๒

เด็กชายวีรทร สีเลือด
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๙๓

เด็กหญิงประภากร นัยนิตย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๙๔

เด็กชายอัจฉริยะ สิมมาเคน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๙๕

เด็กชายกษมา สุขชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๙๖

เด็กชายชลธี สีดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๙๗

เด็กชายภูผา กุลบุตรดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๙๘

เด็กหญิงบุษราคัม คำศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๗๙๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ คำศรีสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๐๐

เด็กหญิงภคพร อัมภรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๐๑

เด็กชายธนากร บริดอน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๐๒

เด็กชายภาคภูมิ ปวงขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๐๓

นายวงศธร สีเลือด
๐๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๐๔

เด็กหญิงกุสุมา จันทร์สิงห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๐๕

เด็กหญิงปุณยนุช บุญสูง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๐๖

เด็กหญิงวิไล บุดดีภักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๐๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ แก้วพันนัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๐๘

เด็กหญิงศศิประภา ประทุมวงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๐๙

เด็กชายบัญญวัต พัดทาบ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์
 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๑๐

เด็กชายวีระศักดฺ์ คำภูดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๑๑

เด็กชายอุทัย หลวงจุมพล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๑๒

เด็กชายวรศิลป สีเลือด
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ ขันเงิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๑๔

เด็กชายธรรยาธร บุญสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๑๕

เด็กหญิงสำราญ บุญสูง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๑๖

เด็กชายนครินทร์ มีแววแสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๑๗

เด็กชายวัชระ ดาลุน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๑๘

เด็กชายผดุงศักดิ

์

จูมทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๑๙

เด็กหญิงกานต์ธิรา บุญมางำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา วิชาชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๒๑

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ กุลบุดดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๒๒

เด็กชายอภิวัฒน์ สุราวุธ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๒๓

เด็กชายเสกสิทธิ

์

วอทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๒๔

เด็กหญิงกิติยา ลีสี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๒๕

นายปรเมษฐ์ ปุณประวัติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๒๖

เด็กชายเสวก วงค์เศษ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๒๗

เด็กหญิงเบ็ญจมภรณ์ สิงห์เสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๒๘

เด็กหญิงยุพิน โสลุน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๒๙

เด็กหญิงอรทัย กันยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) วัดทักษิณธรรมนิเวศน์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๓๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โสพัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๓๑

เด็กหญิงนฤมล เชือลี

้

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๓๒

เด็กหญิงพลอยจรัส บุญปก
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๓๓

เด็กหญิงขวัญจิรา วรนิล
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สารภาพ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๓๕

เด็กชายธนภัทร เสาร์มัง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๓๖

เด็กชายสิทธิโชค กงล้อม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๓๗

เด็กหญิงขวัญพิชชา สืบลี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา ปองภา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๓๙

เด็กหญิงกัญลญาพร แก้วรักษา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๔๐

เด็กหญิงพรประภา สืบสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๔๑

เด็กหญิงวรัทยา พันธ์วิไล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๔๒

เด็กหญิงสุฑาวรรณ ศรีรักษา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชือทอง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๔๔

เด็กหญิงกันติศา ยศศิริ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๔๕

เด็กหญิงจิณณพัต บุดดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๔๖

เด็กหญิงหัทยา ชินวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๔๗

เด็กหญิงทิฆัมพร พละศักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๔๘

เด็กชายธันวา ธนะศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๔๙

เด็กชายสุขสรร จันทะสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๕๐

เด็กชายอภิชัย ผาแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๕๑

เด็กชายอนันต์ทศักดิ

์

พันธ์วิไล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๕๒

เด็กหญิงประติภา ปนศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๕๓

เด็กชายวัชร จันคำสี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๕๔

เด็กหญิงพรชิตา นัยเนตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๕๕

เด็กหญิงอนุสา คำมูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวใหญ่รักษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๕๗

เด็กชายศุภมงคล บุญเริม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๕๘

เด็กชายจิรัฏฐ์ พาชืน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๕๙

เด็กชายอนุชิต อินทร์สุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๖๐

เด็กชายทรงพล นาสมปอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๖๑

เด็กชายวัชรพงศ์ แสนณรงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๖๒

เด็กหญิงธนัชพร จันดาลุย
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๖๓

เด็กหญิงอารียา พรมศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๖๔

เด็กหญิงสิริกานดา สิมณีย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๕ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๖๕

เด็กหญิงชไมพร ยาศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๖๖

เด็กชายอธิวัฒน์ โตทับ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๖๗

เด็กชายชาญณรงค์ อิญญาพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๖๘

เด็กชายวรฤทธิ

์

ใจหาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๖๙

เด็กชายวสันต์ ฝนประสาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๗๐

เด็กชายศุภกร สุนทองเบ้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี กิงพิลา

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๗๒

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญเสนอ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๗๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญเชิญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๗๔

เด็กหญิงแพรวา จำปาเรือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๗๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ตีคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๗๖

เด็กหญิงบังอร พาชืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๗๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี บัวใหญ่รักษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๗๘

เด็กหญิงปาณิดา อรรคศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๗๙

เด็กชายนนทชัย ชมชืน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๘๐

เด็กชายชินวัตร สาระ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๘๑

เด็กชายเชษฐา อนันต์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๘๒

เด็กชายอุทัย เลาพิลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๘๓

เด็กชายสานุ โคตรเมือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๘๔

เด็กชายเบ็ญจพล สารภาพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๘๕

เด็กชายพิศณุ ลีลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๘๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๘๗

เด็กชายกฤตนันท์ สายบัว
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๘๘

เด็กชายเอกราช ธนะศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๘๙

เด็กชายภานุวัฒน์ นนทวัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๙๐

เด็กชายสมบัติ พับเพลิง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๙๑

เด็กชายวัชรินทร์ มวนชัยภูมิ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๙๒

เด็กชายอวยชัย ดีรักษา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิทองวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๙๓

เด็กชายจิรภัทร ศิริยาน
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๙๔

เด็กชายธีรกร พิมเขต
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๙๕

เด็กชายอัครชัย ใสเนตร
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๙๖

เด็กหญิงคริมา เลิศศรี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๙๗

เด็กหญิงณัฐฐาพร รจนัย
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๙๘

เด็กหญิงณัฐริกา ไกรษี
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๘๙๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ วงศค์เศษ
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๐๐

เด็กหญิงทิฆัมพร กิงผา

่

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

วัดบ้านหนองปลาเข็ง
 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๐๑

เด็กหญิงนันทิยา ภารการ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๐๒

เด็กชายธาวิน บุญยะเพ็ญ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๐๓

เด็กชายพนธกร ไต้คีรี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๐๔

เด็กหญิงปนัดดา ใยทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๐๕

เด็กหญิงปริชาติ พันคำภา
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๐๖

เด็กหญิงเพชราภรณ์ คำศรี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ดวงมณี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๐๘

เด็กหญิงวนัชนันท์ ใสเนตร
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๐๙

เด็กชายกฤษกร คำนึง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๑๐

เด็กชายณพิพัฒน์ สังสำฤทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

วัดบ้านหนองปลาเข็ง
 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๑๑

เด็กชายณัฐพล พวงอินทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๑๒

เด็กชายณิชพงศ์ คูหา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๑๓

เด็กชายณัฐเสนฐ์ แววพิลา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๑๔

เด็กชายนราวิชญ์ ทองสลับ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๑๕

เด็กชายปยวัฒน์ ศรีคราม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๑๖

เด็กชายพงศ์พล ศรีวิชา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๑๗

เด็กชายพันธวัช ธงชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์ซอม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๑๙

เด็กชายวีรวัฒน์ ขำตา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๒๐

เด็กชายศุภกิจ แสงเดช
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๒๑

เด็กชายสุรสีห์ สายเหล็ก
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๒๒

เด็กหญิงชญานิน กันหา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๒๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ จวงจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

วัดบ้านหนองปลาเข็ง
 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๒๔

เด็กหญิงอัจฉริยา วรบุญยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๒๕

เด็กหญิงอพิยดา ลีลา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ จวงจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๒๗

เด็กชายธีรภัทร บุดสีพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๒๘

เด็กหญิงอาริยา สิงซอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๒๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขันชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๓๐

เด็กชายจรูญพันธ์ สีสารี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๓๑

เด็กชายวศิน สิงห์ซอม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๓๒

เด็กชายธนาดุล ไชยสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๓๓

เด็กชายธีร์ธวัช สายที
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๓๔

เด็กชายอนุวัตร สังวาลย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
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ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๓๕

เด็กชายอภิรัชย์ ไกรษี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๓๖

เด็กหญิงณิชา กะมุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๓๗

เด็กหญิงบุษยามาส บุสว่าง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๓๘
เด็กหญิงประกายกานต์

ร่วมสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๓๙

เด็กชายมนตรี ทวี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๔๐

เด็กชายผลิตโชค ไชยราช
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๔๑

เด็กหญิงเมษยา เทศสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
วัดบ้านหนองปลาเข็ง

 

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๔๒

เด็กหญิงอรอุมา คำทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๔๓

เด็กชายวัชรพล สุขหุ้ม
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๔๔

เด็กหญิงนันทินี อุระวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๔๕

เด็กหญิงกุสุมา สายเสน
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๔๖

เด็กหญิงวรฤทัย คำแพง

๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๔๗

เด็กหญิงสุวรรณี สิงหาสิน
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๔๘

เด็กหญิงไอริน ธิปงสนิท
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๔๙

เด็กหญิงกัญธิชา ศรีจันดา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๕๐

เด็กชายชินวัตร ฮาดดา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๕๑

เด็กชายอัมรินทร์ โคตรตะฮุย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๕๒

เด็กชายกิติภูมิ คำแสนราช
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๕๓

เด็กหญิงกฤตพร คำสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา อุดมสุข
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๕๕

เด็กชายโชคนำเฮง วงค์จันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๕๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ทุมมานาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๕๗

เด็กหญิงปณิตา พิมพ์แก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๕๘

เด็กชายวรพรรณ คำสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๕๙

เด็กหญิงสุรัสวดี เหลาสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๖๐

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ลุนศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๖๑

เด็กชายธีรยุทธ์ ยศศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๖๒

เด็กชายอำนาจ คำสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๖๓

เด็กชายประกาศิต คำแสนราช
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๖๔

เด็กชายเจษฎา ใจช่วง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๖๕

เด็กหญิงปภัสรา พิมพ์ผานิล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๖๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา เหลาศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๖๗

เด็กหญิงธินาภรณ์ ราชปญญา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๖๘

เด็กหญิงทัศนีย์ โพธิชัย

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๖๙

เด็กหญิงสร้อยฟา นารี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๗๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

สารสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๗๑

เด็กชายจิตติพล สีดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๗๒

เด็กหญิงวิยดา วงษ์คำสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๗๓

เด็กหญิงรัชฎาวรรณ อำไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๗๔

เด็กหญิงพิลาบลักษ์ พิมพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๗๕

เด็กชายจิรโชติ โพธิชัย

์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๗๖

เด็กชายวีรภัทร สวัสดี
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๗๗

เด็กชายพิตตินันท์ ชะนะนิล
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๗๘

เด็กชายพุทธิพร เสียงดี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๗๙

เด็กชายกิตติพิชญ์ งามผิวเหลือง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๘๐

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ธิวันดา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๘๑

เด็กหญิงปราญชลี สัพพะโส
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๘๒

เด็กหญิงปราณปริยา สายเสน
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๘๓

เด็กหญิงดวงใจ ตุ้มคำ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๘๔

เด็กหญิงเบญญาภา แสนบุตร
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๘๕

เด็กหญิงรุจิรา พิลามาศ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๘๖

เด็กหญิงอริสา บุตรทนา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ สอนคำเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๘๘

เด็กชายปธานิน โคตะมา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๘๙

เด็กชายพรชัย พิมพ์ไชย
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๙๐

เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ บุดดาลี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๙๑

เด็กหญิงสุริยพร ทองคำสุข
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๙๒

เด็กหญิงธีริศรา สิงห์เสน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๙๓

เด็กหญิงอินทิวา หินลาด
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๙๔

เด็กหญิงสุภัสตรา ศรชัย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๙๕

เด็กหญิงอรปรียา ศรีวิชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๙๖

เด็กหญิงสัณหฤทัย ธิวันดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๙๗

เด็กหญิงเบญญา ทวิกิจ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๙๘

เด็กหญิงทิฆัมพร สมานคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๔๙๙๙

เด็กหญิงดาหลา คงทวี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๐๐

เด็กหญิงนงนุต ศรีหานุวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๐๑

เด็กหญิงวิลัยวรรณ อุ่นญาติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๐๒

เด็กหญิงออมทรัพย์ คำแพงจีน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๐๓

เด็กชายณัฐพล ไชยโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๐๔

เด็กชายทิวทัศน์ ลันดา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๐๕

เด็กชายธนกร นนทะวัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๐๖

เด็กชายธีรเดช นางาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๐๗

เด็กชายธาวินทร์ วงษ์วัช
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๐๘

เด็กหญิงภัทรวดี ช่วยมณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๐๙

เด็กหญิงปาริชาติ พรมเสนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๑๐

เด็กชายภูชนะ อักโข
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๑๑

เด็กชายณัฐพงษ์ จันละพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๑๒

เด็กหญิงชนัญญา จันทโสม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๑๓

เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์ สารโพธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๑๔

เด็กชายอภินันท์ ทองคำผุย
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๑๕

เด็กชายพัชรพล โยลัย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๑๖

เด็กชายภูวเดช สาริมุ้ย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๑๗

เด็กชายศุภเสกย์ วิลาวัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๑๘

เด็กหญิงปราณปริยา ศรียงยศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๑๙

เด็กชายเจษฎากร นาถมทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๒๐

เด็กชายธวัฒชัย พวงพัว

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๒๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีใส

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๒๒

เด็กชายพันศักดิ

์

ศรีใส
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๒๓

เด็กชายมณธชน มูลเพชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๒๔

เด็กชายวัชระ พืนสวรรค์

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๒๕

เด็กชายธวัชชัย หอมศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๒๖

เด็กหญิงเอืองหยก

้

ศรีนวล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๒๗

เด็กชายรณชิต สุขโคตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๒๘

เด็กชายวีรวัฒน์ เวียงคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๒๙

เด็กชายเอกพล วงษ์วัช
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๓๐

เด็กชายจักรี ทองเนตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๓๑

เด็กชายธีนภัทร จันทโสม
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๓๒

เด็กชายรณชัย จุลหอม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๓๓

เด็กชายเจริญพงษ์ สาละมุน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๓๔

เด็กหญิงอลิสา อบมาพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๓๕

เด็กชายเจษฏาวุฒิ พิมพ์ไชย
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๓๖

เด็กชายธวัชชัย เหลาศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๓๗

นางสาวกนกวรรณ จันทรเทพ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๓๘

เด็กชายสนอง ทานะขันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๓๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๔๐

เด็กหญิงณัฐริกา โททอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๔๑

นางสาวปรียาภรณ์ หิปะนัด
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๔๒

นางสาวพวงชมพู สัมฤทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๔๓

นางสาวศิวนาถ สิทธิพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๔๔
นางสาวอทิตติยาภรณ์

ทองอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๔๕

นางสาวอินทิรา วรรณา
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๔๖

นายวรินทร เข้าครอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๔๗

นายวิวัฒน์ จันทำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๔๘

นางสาวเกวลิน สายสังข์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๔๙

เด็กหญิงนิตยา หอมจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๕๐

นางสาวลลิตา บุตรทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๕๑

นางสาวศดานันท์ บันไดทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๕๒

นางสาวสรัลดา ทำบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๕๓

นายจิรศักดิ

์

สายทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๕๔

นายภคพล ห่อทรัพย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๕๕

เด็กชายแสงอรุณ ยอดจักร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๕๖

นางสาวชนม์ชนก แหนงวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๕๗

นางสาวชนาภรณ์ นามสอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๕๘

นางสาวพันทิวา สีฟา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๕๙

นางสาวพิชญาภา แสนทวีสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๖๐

นางสาวศรีสุดา ทองกลำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๖๑

นางสาวสรัลนุช สิงห์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๖๒

นายศราวุฒิ ใสปาน
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๖๓

เด็กหญิงกัณฐิกา มะไชยา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๖๔

นางสาวธัญญรัตน์ ห้องนครบุรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๖๕

เด็กหญิงนิตยา บุญทาทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๖๖

เด็กหญิงนิตยา จันมลตรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๖๗

นางสาวบุญธิดา หรดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๖๘

นางสาววรรนิษา แสงทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๖๙

นางสาวศิริลักษณ์ ผาสุขใจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๗๐

นางสาวศุภธิดา นามวิชา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๗๑

เด็กชายกิตตินันท์ มีศิลป
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๗๒

นายอนุสรณ์ อาจหอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๗๓

นางสาวสรสวรรค์ ขันพนม
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๗๔

นายอนิรุตน์ ปลืมใจ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๗๕

เด็กหญิงชุติมา หัสดง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๗๖

นางสาวฑิติญาภรณ์ อนันต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๗๗

นางสาวณัฏฐณิชา ใสนาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๗๘

นางสาวณัฐรัตน์ ระหงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๗๙

เด็กหญิงดารินทร์ หอมสำอาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๘๐

นางสาวธัญญาพร คำพรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๘๑

นางสาวนำค้าง ชวนกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๘๒

นางสาวรุ่งนภา หนองม่วง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา เครือบุตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๘๔

นางสาวสุวรรณี บุตรเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๘๕

นางสาวอมิตา ห่อทรัพย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๘๖

นายเจตริน ทองเพ็ชร
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๘๗

นายสมศักดิ

์

ยอยอด
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๘๘

เด็กหญิงจุไรรัตน์ วงเสน่ห์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๘๙

นางสาวรัตนา หาญสู้
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๙๐

นางสาวศุจวดี คมแพท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๙๑

เด็กหญิงอารียา เคารพ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๙๒

นางสาวกมลลักษณ์ เจียมใจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๙๓

นายสุรชาติ เหมาะสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๙๔

เด็กหญิงดรุวรรณ โยธี
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๙๕

นางสาววรรณนิศา ห่อทรัพย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๙๖

นางสาวชลธิดา เถาว์ทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๙๗

นายก้องภพ เถาว์คำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๙๘

เด็กหญิงธนพร คำเหลือ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๐๙๙

นางสาวพรรณกาญน์ งามแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๐๐

นางสาวอาริสา วงค์เพ็ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๐๑

นายก้องเกรียรติ ปองศร
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๐๒

นางสาวจารุณี ละครศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๐๓

นางสาวพิมภิษร เสาร์ชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๐๔

นางสาวพุธิตา ทองหลอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๐๕

นางสาวเปรมวดี จำวัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๐๖

นางสาวจินตนา โพธิสาชัย

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๐๗

นายเกษมสันต์ อินทริง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๐๘

นายจิรวัฒน์ พรหมภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๐๙

นายวัชรินทร์ สีมฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๒ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๑๐

นางสาวขนิษฐา ชุ่มชืน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๑๑

นางสาวนภาพร ชูชิต
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๑๒

นางสาวสุนารี เทียงธรรม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๑๓

นางสาวสุภารัตน์ พันสายออ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๑๔

นายเทิดศักดิ

์

มะตูม
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๑๕

นายวรายุทธ แก้วคะตา
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๑๖

นายอาทิตย์ ไปยะโพธิศรี

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๑๗

นางสาวชุติกาญจน์ ยศศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๑๘

นางสาวเพชรรัตน์ ใจเรือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๑๙

นางสาวศิริพร หรดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๒๐

นางสาวสุภาพร ใจเรือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๒๑

นายปติชัย เวทไธสง
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๒๒

นางสาวพัชรินทร์ นาเอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๒๓

นางสาวอุไลวัลย์ สาระกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๒๔

นายกันตภัทร แสนบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๒๕

นายธวัชชัย ศิลารักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๒๖

นางสาวเบ็ญจพร เชียวชาญ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๒๗

นางสาวพรสวรรค์ กัณหาบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๒๘

นางสาววันวิสา วาจาสัจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๒๙

นางสาวสิริภา บุญมาทน
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๓๐

นายธนพล ยามชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๓๑

นางสาวกัลยาณี ประเสริฐชาติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๓๒
นางสาวธัญญาลักษณ์

จันทกรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๓๓

นางสาวนฤศา สุดหล้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๓๔

นางสาวปยะฉัตร นิสะมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๓๕

นางสาวพิสุทธา เมินธนู
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๓๖

นางสาววารี สายสังข์
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๓๗

นางสาวสุภลักษณ์ สมบัติมาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๓๘

นายชนะชัย ม่วงแดง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๓๙

นางสาวเจนจิรา กัณหาบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๔๐

นางสาวฐานิยาภรณ์ บุญยืน
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๔๑

นายณัฐวุฒิ ปูไธสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๔๒

นายนันทชัย สอพอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๔๓

นายภูมิ เชือดี

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๔๔

นายวรวุธ ทุมมนตรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๓ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๔๕

นางสาวกมลวรรณ ธานี
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๔๖

นางสาวคัทลียา วันเพ็ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๔๗

นางสาวพัชรินทร์ หยิบยก
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๔๘

นางสาวพิไลพร ลีบาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๔๙

นางสาวภัทรวดี คชแพทย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๕๐

นางสาวมัสยา ยาระญาณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๕๑

นางสาวเยาวลักษณ์ สีสิว

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๕๒

นางสาวปณิตา แก้วอาษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๕๓

นางสาวสุนทรี พิมพ์กัณหา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๕๔

นางสาวปยะดา บุญรักษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๕๕

นายสหศวรรษ จันทะคุณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๕๖

นางสาวเกศรา สียา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๕๗

นางสาวอรนภา ลอดภักดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๕๘

นางสาวอรพรรณ สงโสด
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๕๙

นายธนวัฒน์ เรือเรือง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๖๐

นายวรวุฒิ มะตูม
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๖๑

นายปติพงษ์ ศรีอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๖๒
นางสาวกรองกาญจน์ สิทธิโชค

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๖๓

นายทนงศักดิ

์

พรมภักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๖๔

นางสาวทานตะวัน กันศัตรู
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๖๕

นางสาวธิดารัตน์ ชืนชาย

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๖๖

นางสาวจิราพร พรมมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๖๗

นายธีรพัฒน์ มนตรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๖๘

นายลิขิต ส่วงเมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๖๙

นางสาวสุปรานี ยาดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๗๐

เด็กชายบรรพต จันทมนต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๗๑

เด็กชายชนาภัทร มงคลสระ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๗๒

เด็กชายธนภรณ์ คุณมี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๗๓

เด็กชายนิติภูมิ ศรีด้วง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๗๔

เด็กชายรพีภูมิ จันทร์แดง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๗๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ กิจนัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๗๖

เด็กหญิงฉัตรธิชา ศรีจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๗๗

เด็กหญิงชัญญา ภาษี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๗๘

เด็กหญิงประภาศิริ ชัยนอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๗๙

เด็กชายทินภัทร จันโท
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๔ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๘๐

เด็กชายภาคภูมิ พะวงษ์แสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๘๑

เด็กหญิงกมลวรรณ เชือพันธ์

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๘๒

เด็กหญิงเจนนี

่

วงษ์ปอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๘๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินเจริญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๘๔

เด็กหญิงภัทราพร นางวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ นางวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๘๖

เด็กชายพนธกร แก้วเชียงทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๘๗

เด็กชายศรราม แก่นแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๘๘

เด็กชายอัครพงศ์ หาญกล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๘๙

เด็กหญิงชลลิตา ตาอุดม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๙๐

เด็กหญิงณัชชา นิสสัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๙๑

เด็กหญิงพัชริดา บุญสิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๙๒

เด็กหญิงสุจิตรา คชแพทย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๙๓

เด็กหญิงอภิสรา เกษี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๙๔

เด็กหญิงอุษามณี พลบุญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๙๕

เด็กชายจักรินทร์ วุฒนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๙๖

เด็กชายเจษฎา กาลพัฒน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๙๗

เด็กชายดนุวัฒน์ สำราญดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๙๘

เด็กชายธเนศวร ไพรบึง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๑๙๙

เด็กชายบุรธัช หอมทรง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๐๐

เด็กชายพสุเทพ อบอุ่น
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๐๑

เด็กหญิงนภัสกร จันทมาตย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๐๒

เด็กหญิงพัชราวดี เพ็งกระโทก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๐๓

เด็กหญิงพิชชญาวี เพ็ญชาลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๐๔

เด็กหญิงสุภาพร สายสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๐๕

เด็กชายพีรภัทธ หิปะนัด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๐๖

เด็กชายภารดา ห่อทรัพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๐๗

เด็กชายศรายุทธ หนันธิสิงห์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๐๘

เด็กหญิงสุวรรณี เวียงเพ็ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๐๙
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์

ไชยเนตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๑๐

เด็กชายก้องภพ มะโนชาติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๑๑

เด็กชายณัฐพล ปะนามะกา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๑๒

เด็กชายดนัยฤทธิภูมิ

์

นิลเพชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๑๓

เด็กชายธีร์ธวัช สะอาด
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๑๔

เด็กชายธีระชัย พละขันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๕ / ๔๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๑๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ ลีคงบับ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๑๖

เด็กชายอมรเทพ เนียมพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๑๗

เด็กหญิงจิดาภา สนิท
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๑๘

เด็กหญิงจุฑาภัทร นางวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๑๙

เด็กหญิงโอรสา ร่วมชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๒๐

เด็กชายกิตติชัย ไทยเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๒๑

เด็กชายเทพฤทธิ

์

ศิริจันดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๒๒

เด็กชายศราวุฒิ บุรมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๒๓

เด็กชายอติกานต์ สิงห์ทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๒๔

เด็กชายอานนท์ ไชยชนะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๒๕

เด็กหญิงกนกทิพย์ ฤทธิเดช
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๒๖

เด็กหญิงเกสรา เนนเลิศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๒๗

เด็กหญิงดลธร บุญโชคนนธกร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๒๘

เด็กหญิงศิรินรัต บัวแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๒๙

เด็กหญิงสุวรรณณี คำทรัพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๓๐

เด็กชายจักริน ก้องเสียง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๓๑

เด็กชายทิวา เอียนไธสง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๓๒

เด็กชายธีรสิทธิ ทองสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๓๓

เด็กชายนนทกร แก่นแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๓๔

เด็กชายนลธวัช มาลี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๓๕

เด็กชายสิทธิโชค สุขภูวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๓๖

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ มนมะณีไทย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๓๗

เด็กหญิงครองขวัญ จันทา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๓๙

เด็กหญิงนำหนึง

่

อิมบุญ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๔๐

เด็กหญิงศิรินาจ เหมพลชม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๔๑

เด็กหญิงสุมาลี ด้วงศรีทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๔๒

เด็กชายฐาปกรณ์ รัตนะทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๔๓

เด็กชายปฏิภาณ คำมะรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๔๔

เด็กหญิงชลธิชา แพงเพ็ชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๔๕

เด็กหญิงทิยดา คุณชาติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๔๖

เด็กหญิงนำฟา อิมบุญ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๔๗

เด็กหญิงพัชราภา เรืองรุ่ง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๔๘

เด็กหญิงมนัสวีร์ สอาดวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๔๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คชแพทย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๖ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๕๐

เด็กหญิงศิดานันท์ มะลิวงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๕๑

เด็กหญิงศิริวัฒนา สังขะพงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๕๒

เด็กชายจักรกฤษ อาการ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๕๓

เด็กชายชัยมงคล ล้อมเกษ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์แก่น
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๕๕

เด็กชายปฏิภาณ อินตะนัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๕๖

เด็กชายพันธ์รวิชญ์ พันธ์โบ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๕๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ อินทโชติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๕๘

เด็กหญิงกชกร พรหมพิทักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๕๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ นางวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๖๐

เด็กหญิงจิตรสินี ใจดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๖๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ห่อทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๖๒

เด็กหญิงทิพภารัตน์ สังขะพงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๖๓

เด็กหญิงพัชราพร คำพรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๖๔

เด็กหญิงวรรณวิสา เสลาดอน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๖๕

เด็กหญิงวิมลศิริ โพธิชัย

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๖๖

เด็กหญิงสมฤทัย ทองสา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๖๗

เด็กหญิงสุธิดา เขินคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๖๘

เด็กชายเกริกศักดิ

์

คำมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๖๙

เด็กชายชนะชัย กองสุกัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๗๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ลือชา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ใสทา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๗๒

เด็กชายปรวิชญ์ บุสดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๗๓

เด็กชายพิพัฒน์ ประดับมุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๗๔

เด็กชายอนุภาพ บรรพชาติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๗๕

เด็กหญิงแววมณี สันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๗๖

เด็กหญิงนำ นาคสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๗๗

เด็กหญิงปนัดดา ห่อทรัพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๗๘

เด็กหญิงมุธิตา ร่วมทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๗๙

เด็กหญิงรัศมี วรจักร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๘๐

เด็กหญิงศิริขวัญ โทศก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๘๑

เด็กชายธนดล อยู่เย็น
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๘๒

เด็กชายปรารถนา เหลือผล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๘๓

เด็กชายวริทธิ

์

วงศ์แก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๘๔

เด็กหญิงเมทะนี ไชยนาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๗ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๘๕

เด็กหญิงกมลชนก ภูการ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๘๖

เด็กหญิงจิดาภา สร้อยสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๘๗

เด็กหญิงธัญลินี จันทร์อ้น
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๘๘

เด็กหญิงปวีณา สารวัล
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๘๙

เด็กหญิงพัชราภา ดวงเด่น
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๙๐

เด็กหญิงสุนึ ภาษี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๙๑

เด็กหญิงอรณิชา สายสังข์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๙๒

เด็กชายไชยดล โทสา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๙๓

เด็กชายกณวรรธน์ ศรีคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๙๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ไชยนาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๙๕

เด็กชายจิระศักดิ

์

ทรงทัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๙๖

เด็กชายธีรภัทร คมมนต์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๙๗

เด็กชายภูมิพงศ์ จันทร์ดวงศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๙๘

เด็กชายวิชนวัช บุญเลียง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๒๙๙

เด็กชายอาทิตย์ ศรีภา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๐๐

เด็กหญิงธีร์วิตรา อินทราช
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๐๑

เด็กหญิงสิริ สำราญวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๐๒

เด็กหญิงอรัญญา สมบัติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๐๓

เด็กหญิงนิรัชพร พรมสามสี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๐๔

เด็กชายจีระกิตติ

์

ละมูล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๐๕

เด็กชายชินวัตร ศรีสะอาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๐๖

เด็กชายณัฐพงษ์ รืนเริง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๐๗

เด็กชายพิสิทธิ

์

เวียงจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๐๘

เด็กชายรณชัย พิมพ์เพชร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๐๙

เด็กชายวรากร ศรีหวาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๑๐

เด็กชายอิศวะ คำพรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สุดปญญา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๑๒

เด็กหญิงปภาวี โพธิหลง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๑๓

เด็กหญิงสุธาสินี สำรวมจิตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๑๔

เด็กหญิงอัญชนก อินทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๑๕

เด็กหญิงอารียา ศรีสะอาด
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๑๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ วงศ์ดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๑๗

เด็กชายชัยชนะ จันทร์อบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๑๘

เด็กชายภัทรกร มณีจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๑๙

เด็กชายวิริยะ สายทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๘ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๒๐

เด็กชายสหรัฐ ปดดาชารี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๒๑

เด็กชายอติชาต ทำละเอียด
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๒๒

เด็กหญิงแพรวารี มาตยารักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๒๓

เด็กหญิงไหมนะ แซะอามา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๒๔

เด็กหญิงชนัญธิดา โฉลกดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์สมุทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๒๖

เด็กหญิงเกวลิน เพ็งแจ่ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๒๗

เด็กหญิงจิตสุดา กันยา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๒๘

เด็กหญิงจิรประภา คัลนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๒๙

เด็กหญิงฐิติญา ชินทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๓๐

เด็กหญิงดาวัน สมนึก
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๓๑

เด็กหญิงตีรณา ชาญชิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๓๒

เด็กหญิงพรธิดา ชัยชนะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๓๓

เด็กหญิงพรรณฉาย วิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๓๔

เด็กหญิงวนิดา เหลียมวิเศษ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๓๕

เด็กหญิงวริศรา นาจำปา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๓๖

เด็กหญิงวิภาดา เพ็งแจ่ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๓๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ดารุณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๓๘

เด็กหญิงสุกันยา สุธาตุ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๓๙

เด็กชายณัฐชวิศ อำภา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๔๐

เด็กชายทินภัทร พิมล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๔๑

เด็กชายธนากร มีแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๔๒

เด็กหญิงเกศกนก แซ่เฮ้ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๔๓

เด็กหญิงชุดาภา ลินทอง

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๔๔

เด็กหญิงณัฐนารี ชนะชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๔๕

เด็กหญิงทอฝน ศรีบุญเรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๔๖

เด็กหญิงรัตนกร บุญคง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๔๗

เด็กหญิงวรรณิภา ดวนใหญ่
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๔๘

เด็กหญิงวัชราวดี บุญคง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๔๙

เด็กหญิงวาสนา กำจัด
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๕๐

เด็กหญิงวิภาดา พรหมประดิษฐ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๕๑

เด็กหญิงสุมินตรา ดวนใหญ่
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๕๒

เด็กหญิงอรทัย ดวนใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๕๓

เด็กหญิงอินชุอร บุตรศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๕๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

หมอทิพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓๙ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๕๕

เด็กชายชยพล อารีพงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๕๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ชูไทยสงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๕๗

เด็กชายทินภัทร งามละม้าย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๕๘

เด็กชายธนดล ทรการ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๕๙

เด็กชายนฤเนตร อรทัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๖๐

เด็กชายภานุพงศ์ สรนิกร
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๖๑

เด็กหญิงกุลทิพย์ โสดาธาตุ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๖๒

เด็กหญิงจิดาภา มหามุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๖๓

เด็กหญิงจุฑาภัทร อินตะนัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๖๔

เด็กหญิงนันธิยา บุญตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๖๕
เด็กหญิงประภาพรรณ

คงใจดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๖๖

เด็กหญิงปานดวงใจ เพ็งแจ่ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๖๗

เด็กหญิงปยะธิดา พรหมชาติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๖๘

เด็กหญิงพิรดา บัญญัติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๖๙

เด็กหญิงพิรดา สีดอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๗๐

เด็กหญิงแพรวา ชนะชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๗๑

เด็กหญิงสร้อยฟา คำวรรษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา วันลิขิตปญญา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๗๓

เด็กชายจตุรงค์ บุญคง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๗๔

เด็กชายจักรพรรณ สร้อยเสนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๗๕

เด็กชายเจตริน ลินสอน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๗๖

เด็กชายเดชพล จันทร์มณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๗๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

หาญธงชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๗๘

เด็กชายพัสนี พรมชาติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ดวนใหญ่
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๘๐

เด็กชายอภิศักดิ

์

อินทร์คำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๘๑

เด็กหญิงกฤติยา พรมชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๘๒

เด็กชายสุรชัย สมนึก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๘๓

นายจักรกฤษณ์ วิเชียร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๘๔

นายณัฐวุฒิ สำเภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๘๕

นางสาวอิศราภรณ์ อิสาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๘๖

นายเรวัต ชมภูวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๘๗

นายอัครเดช อุรา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๘๘

นายศักดา โพนยาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๘๙

นายก้องนภา พุดทา
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๐ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๙๐

นายกิตติพงษ์ จูหมือนไวย์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๙๑

นายจักรภัทร จำนงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๙๒

นายจีรศักดิ

์

สมหมาย
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๙๓

นางสาวพรชิตา พูลเกษม
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๙๔

นางสาวพัชรินทร์ บุญจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๙๕

นายหนึงฤทัย

่

สุวรรณสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๙๖

นายภูมรินทร์ กำจัด
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๙๗

นางสาวพรภิมล พฤกษชาติ
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๙๘

นายชินกร ชนะชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๓๙๙

นางสาวธิดาพร บุญราช
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๐๐

นางสาวพัชรี สร้อยสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๐๑

นางสาววิมลสิริ บัลลังค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๐๒

นางสาวสไบแพร หลอดคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๐๓

นางสาวอนัญญา สมสล้าง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๐๔

นางสาวกาญจนา พุดทา
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๐๕

นายศุภกฤษ สำเภา
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๐๖

นางสาวสุพัตรา บุษบา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๐๗

นายไกรวิชญ์ พรมมาศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๐๘

เด็กชายสุรชาติ บัวนุ่ม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๐๙

เด็กหญิงธนัญญา มูลรมย์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๑๐

เด็กหญิงพิชญาดา หันวิเศษ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๑๑

เด็กชายกรวิชญ์ สิงห์ซอม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดำดง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๑๓

เด็กชายพรหมวิหาร สันทะวุฒิ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๑๔

เด็กชายพสุเทพ ปราถนา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๑๕

เด็กชายศรราม บุญศรัทธา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๑๖

เด็กชายสุโชติ ทวีรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๑๗

เด็กหญิงนิลดา สิงห์ซอม
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๑๘

เด็กหญิงปวลิดา สายบุดดี
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๑๙

เด็กหญิงยุวรินทร์ เกษี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๒๐

เด็กหญิงสร้อยสุดา พิลา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๒๑

เด็กหญิงสาวิกา สิทธิพร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๒๒

เด็กชายสุธี สิงห์ซอม
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๒๓

เด็กชายศิริวัฒน์ นามสุข
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๒๔

เด็กหญิงชาลิสา มนตรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔๑ / ๔๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๒๕

เด็กชายวรวิทย์ แก้วมนตรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๒๖

เด็กชายอรรถชัย พรำนัก
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๒๗

เด็กหญิงพรภิวัลย์ ศิริญาณ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๒๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองธรรมมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๒๙

เด็กชายณัฐพล พลเสนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ คำเมือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๓๑

เด็กชายนราธิป วักแน่ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๓๒

เด็กชายปยะ มาลาศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๓๓

เด็กชายสรวิศ วินสา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๓๔

เด็กหญิงกัณฐิกา ภูติยา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๓๕

เด็กหญิงเกศสุดา บุตรชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา สิงห์ซอม
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๓๗

เด็กหญิงชลธิชา ปสสาสุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๓๘

เด็กหญิงดวงกมล สาระมู
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๓๙

เด็กหญิงปยมาภรณ์ หงษ์ทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๔๐

เด็กหญิงรัตนา คงมังคะละ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๔๑

เด็กหญิงสรณ์สิริ เย็นใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๔๒

เด็กหญิงโสมวรรณ สอนวิชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๔๓

เด็กชายสันติสุข ศรีพิทักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๔๔

เด็กชายนัฐพล ทองคำพงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๔๕

เด็กชายปภินวิทย์ สุราราษฎร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๔๖

เด็กชายสิทธิชัย เทียมเมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๔๗

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ อ่อนโยน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๔๘

เด็กหญิงฉันทิสา สิงห์ซอม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๔๙

เด็กหญิงธิติมา ศิริจันดา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๕๐

เด็กหญิงนันธิดา ดาดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๕๑

เด็กหญิงเบญจมาศ สุทาคง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๕๒

เด็กหญิงสุธิดา บุญศรัทธา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๕๓

เด็กหญิงหิรัญญา คำบาล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๕๔

เด็กหญิงอรพิน เกษี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๕๕

เด็กหญิงณัฐฐา ถนอมพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๖๐/๑๕๔๕๖

เด็กชายสุวิ สีมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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