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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๖,๑๓๗ คน ขาดสอบ ๑,๕๕๓ คน คงสอบ ๔,๕๘๔ คน สอบได้ ๑,๙๑๘ คน สอบตก ๒,๖๖๖ คน (๔๑.๘๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ นัยนิตย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงณัฐพร สิงห์อ่อน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมวิเศษ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

สินสมบัติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายธนาธร โพธิขาว

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายธวัชชัย แก่นมัน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงบุษบา สุทาศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายปฐมพร ศรีประหลาด

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงประภัชรา พรหมชาติ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงปยะกรณ์ ยอดแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงพิมพ์สุดา พิมพ์ทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงมานิตา จารุนัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายรัชชานนท์ เกษแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กอนินัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงลลิตา วรรณทวี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงวรรณวิภา โพธิแก้ว

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงวิชญาดา เสาร์ศิริ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงวิภาดา ศุขจิตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายศรายุธ มัฆวิมาลย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงศิรินภา อุปริพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงสิริประภา สาระทำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายสุวิทย์ พลพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภักดีรักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงกาญจนา ดวงใจ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๕๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายคณิติน มันตาวิจักษณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ลายทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงฉัตรกมล ผลบุญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายธนาธร วิเศษวงษา

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายธิติพล ทัดแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงนงนุช แสงศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงนลินี สิงห์อ่อน

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงปรีดารัตน์ สมร

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงพรนัชชา พยัคสา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงพัชรี พุทธิชนม์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายยุทธภูมิ บางประอินทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงรุจิรา จันมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายวัชระชัย มณีวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงวาทินี แก้วแสน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายศุภรัตน์ อินทะรักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงชนม์นิภา บุญเลิศ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงนันธิชา สองบุญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงประณิตา มันตาวิจักษณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงศิริกาญจน์ กรมละคร

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ พอใจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๔๕
นางสาวอภิญญา กรมละคร

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๔๖
นายศุภณัฐ สหัสรังษี

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๔๗
นางสาวจินตนา สาแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๔๘
นายวรรณวิสา สมคิด

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๔๙
นายวิทวัส สุธาตุ

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๕๐
นางสาวศิรินธร นันทะสาร

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๕๑
นายไอรดา น้อยวัน

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๕๒
นางสาวปทมา บุตรภักดี

๒๙/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๕๓
นายจัตตุรค์ ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงปฐมาวดี แก้วขาว

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงปนัดดา สีเหลือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงวรภา จันทะสาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงอินทิรา บุตรบุราณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายวรเชษฐ์ บุตรศาสตร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ลาสีมา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๕๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ พิทักษา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายอนุชิต ดวนใหญ่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงอังคณา ศิลาโชติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๖๓
นางสาวธิดารัตน์ โพธิวัตร

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๖๔
นายนครินทร์ จันดวง

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๖๕
นางสาวปนัดดา พรมสุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงพุฒิพร หลักทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๖๗
นางสาวสุวธิดา เกมะยุรา

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๖๘
นางสาวธันยาภรณ์ บุญธรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๖๙
นายสุรเชษฐ์ บุญสร้อย

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๗๐
นางสาวสุวิดา สมคณะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๗๑
นางสาวจุฑามาศ แก่นสนธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๗๒
นางสาวช่อผกา ฉิมภู

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๗๓
นางสาวอมินตรา พาลาเลิศ

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงนิตยา ศุภเลิศ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงมัลลิกา ศรีบุญเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุพรรณภา เหิงขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงจีราภา งอมสงัด

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงญาณี สีเอียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงบุษยมาส กองแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงพรรณธิดา ไชยสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงพรรณนิศา ไชยสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงมนัสวี โพธิสาร

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงมุทธิกา ไชยภา

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงวิจิตรา จันทร์ดารา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงอริสา โพธิแจ้ง

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๘๖
นางสาวกฤติยา ตะเคียนราม

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๘๗
นางสาววรัญญา ศรีพูล

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๘๘
นางสาวสุจิตรา ไชยทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๘๙
นายเฉลิมชัย โรหะนี

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๙๐
นางสาวขวัญชีวา เกษอินทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๙๑
นางสาวจันทกานต์ หมุ่ยโท

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๙๒
นายจิระพงศ์ วงษ์พินิจ

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๙๓
นางสาวจุฑามาศ เหลาสิงห์

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๙๔
นางสาวธันวาพร วัยวิทยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๐๙๕
นางสาวธิดาทอง ทองเดือ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๙๖
นายปยพนธ์ โพธิสาร

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงพัชรี เพชรไพร

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๙๘
นายภัทรพล ผิวเรือง

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๐๙๙
นางสาวรสสุคนธ์ เกิดทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๐๐
นางสาวรุ่งฤดี ศิริบูรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงวรรณิภา ปญญาวรรณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๐๒
นางสาวสำราญ บุญเลียง

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๐๓
นางสาวกาญจนา จิตรโสม

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวณัชรินทร์ มะโนชาติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาวปยมาศ ทองเสาร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๐๖
นางสาวภูสุดา แรงรอบ

๐๖/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๐๗
นางสาวศศิวรรณ นาคศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายพิทวัส บุญพัฒน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายวัฒนา ก้านเพชร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายอภิทักษ์ พิทักษา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ฤทธิเต็ม

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงปภัสสร ผาชัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงภัทราวดี สุปตติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงศิริญา พุ่มเกาะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงจนิชา มิงศร

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงพรรณชมพู วิเชียร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงภัคจิรา เรืองฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงรสสุคนธ์ โสดาลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงณิชกานต์ บุญมี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงวาริตา วรรณา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา ลาเลิศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงอำภาพร บุญหวาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายคเชนทร์ จักรแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงพรทิพย์ กุลพัฒน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงพันพัสสา บุญยม

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายวชินะกร เพชรเสนา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงสุทธิชา ชาติสีหราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงอทิตญา มะณีบุญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายอภิวัฒน์ แย้มยิม

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นัยนิตย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงจารุวรรณ สร้อยศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สิงห์สามาลย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายธวัชชัย ทองสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงมริดา นัยนิตย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงมริสา นัยนิตย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงมัณฑนา วรรณทวี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ โคตรวงษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงวาสนา วรรณทวี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายศุภกิจ วรรณทวี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ เจียกรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงอรทัย อ่อนพุทธา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายจิรัฎฐ์ บุญนำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายณัฐชัย วงษ์ไกร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงนำฝน วรรณทวี

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงปนัดดา เพียพรมมา

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงปยวรรณ วิชาเรือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงศศินา คำศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงศิริขวัญ เวียงคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายสิริพรรณ มันคง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงเกษนภา อาทิตย์ตัง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วรรณทวี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายชยุตพงศ์ พรสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงนวลนภา ผาตากแดด

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๕๔
นายมงคล โพธิขาว

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงสุดา จำปาศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายไตรรัตน์ วรรณทวี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๕๗
นางสาวนิตยา นารีนุช

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงปภัสสร สายเหมาะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงเมยวี โพธิขาว

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงชไมยพร ทองเปยน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายธนโชติ โสตินัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงบุรัสกร สิงห์วงษา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายพงศธร วังศรีแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงวันรุ่ง คำผง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงอภิยะดา สิงวงษา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายชัยวัฒน์ แสงขาว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ประเสริฐกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายธัชนนท์ ศรีภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงนันทฉัตร ใจเกือ

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงวิจิตตรา วรอรรถ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงอารยา ห้องแซง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๗๒
นางสุภาภรณ์ บำรุงกิจ

๒๔/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๗๓
นางทัศนีย์นาฎย์ วุฒิวรเศรษฐ์

๑๙/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๗๔
นางสาวเกศริน บุญเรียน

๒๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๗๕
นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วคำ

๒๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๗๖
นายวีระ แสนวิชา

๒๗/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๗๗
นายปติภัทร์ แก่นสาร

๒๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๗๘
นายสิริชัย ฐานิตสรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๗๙
นายนฤนาท ปรือปรัก

๑๙/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๘๐
นายประเสริฐ กะตะศิลา

๐๙/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๘๑
นายมังกร วังสันต์

๑๔/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๘๒
นายสงบ ปสสา

๑๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๘๓
นายวีรยุทธ แซ่แพ

๑๙/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จรูญแสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงตรีรัตน์ อัมภรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายวิสิทธิ

์

ระยับศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ค่องอ้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากเขียบ วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงอัญชนิกา สุทนต์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๘๙
นางสาวปทมาวดี มังษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๙๐
นางสาวมินตรา ทาทองเชือ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงลลิตา คำทะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงกัญญาภัค ราชพิมพา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงจารุวรรณ คำเหลือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงจิรดา คำมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงชนิตา วงค์ใหญ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสำอางค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงธัญวรรณ ม่วงพิพัฒน์กุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายธิติสรรค์ คำแก่น

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายปยณัฐ ธนะศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงพรนิภา ไชยจอหอ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงมณีนุช ศรีสำอางค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายวัชรพล ปานช้าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายวิวัฒน์ แผ่นทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายวีรพล กลินจงกล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงศิริประภา เพียธงษา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงสวรินทร์ โคตรแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงสุชาวดี อารีย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ ทองนรินทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายอาทิตย์ ไชยรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายเอกรินทร์ เสียงใส

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พลหนองคูณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงพรรณิภา แสนปลืม

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายภราดร สิมพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงวิชญาพร ศรีตะสาร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงอารีพร สิมพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายจิรายุทธ สิมพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายธีระภัทร มีศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงช่อเพชร นกไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายกรีนชัย ไหลหาโคตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงณัฐกุล พิมพ์โคตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงพรชนก มีศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายพัสกร ธนะศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญเจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายสรวิศ บุญเริม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายอดุลวิทย์ สารภาค

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงอินทิรา มีศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายยศนนท์ เงาศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายศักรินทร์ เงาศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงพนิดา อินทร

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันละออ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงพัชรี จันละออ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ พรหมขันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายวิษณุ เงาศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายสมภพ เงาศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงอุบลวรรณ แซมรัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงปราณปริยา ชารี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายภาณุพงศ์ เวียงคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงสิรินยา ทองทวี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายจิระพงศ์ วิบูลย์กุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงพิยดา สมนึก

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงวรรณวิษา จันทรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา พันโนริด

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายภูวเนตร ชาลี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายศิริเกษ เอกศิริ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงอัณฐรีญา ทองลือ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๔๗
นางสาวชนกนันท์ ชารี

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๔๘
นายณัฐวุฒิ พันธ์วิลัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๔๙
นางสาวทัศนีย์ ศรีสว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๕๐
นายนราศักดิ

์

สุรวิทย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๕๑
นางสาวสกาวใจ คำจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๕๒
นางสาวสิริวิมล ปองเศร้า

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงกำไลหยก สีทา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายณภัทร แสงเทียน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงลลิตา วันเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงสิริยากร พรมพืน

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายอนุวัฒน์ เสนไสย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายกฤษฎา มุ่งเขือนกลาง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงสุพันธ์พร บัวแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงอารดา เวียงคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายอิสรภาพ เวียงคำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายนครินทร์ เบญมาตย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายบุญประเสริฐ พวงจำปา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายกฤชนนท์ ศิริบูรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงอาทิตยา อำพะวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๖๖
นายอนันตชัย พวงจำปา

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๖๗
นายจตุพล แตกช่อ

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงปณิตา จันชุม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงอาภาพร เวียงคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เวียงคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เวียงคำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงจรรยาพร เหล็กกับทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงนิติกุล เวียงคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายเมธัส อยู่ครุฑ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงวีนัสรา ปานดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงชฎาภรณ์ พวงจำปา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ วัดบ้านบัวน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงทักษอร เอกศิริ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงศิรดา สิงห์ซอม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงอรัญญา ทองบุตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญศักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงกัลย์กมล สารคาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงจิรภิญญา อารีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงจิราพัชร สาลีพวง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายชัยมงคล กมลหัตถ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายญาณวิทย์ แก้วโสพรม

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายณัฏฐพัชร พรหมดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์ เขียวอ่อน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงทิฆัมพร นามวิชา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายธนภัทร พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงธัญชนก มหานาม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงธันยพร บรรเทิง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงนำทิพย์ ปจจิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงปทมวรรณ พันธ์อุ่น

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงพัชรฤดี ปกปน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงภณิตา พลชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงภวรัญชน์ คำเพราะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงภัทรวรรณ บัวลา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายรชตะ ชาภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายวรพล มีศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงวรัญญา แก้วคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงวาสนา ตะเคียน

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงสุพัชรภรณ์ บุญเริม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงสุภณิดา สืบสิงห์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงอภิญญา พลศักดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายอมรเทพ ทานะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงอรจิรา ไชยชาติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายอัครพนธ์ สมบูรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงอัจฉรารัตน์ ศรศิลป

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงกฤติญารัตน์ รอดละมูล

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงชลธร โอบอ้วน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายธนพล ชืนชม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายรัชชานนท์ ทางทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงรัตนากรณ์ สมหมาย

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงวราพร คำศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงอนัตตา จันทาทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงอนุธิดา ไกรพล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงอภิญญา พิมพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงชลิตา ทาระ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายณัฐกานต์ เจริญนาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงณิชกานต์ ไชยนรา

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงพัชรี อุ่นอ่อน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ พละศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิทโท

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายศุภฤกษ์ ทัดเทียม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงหนึงธิดา

่

สุภาพงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายอานนท์ แสนสมบัติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายเสฏฐนันท์ ธรรมภักติพงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีโนนม่วง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงจินทภา จันทร์แจ่ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิริป

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ปะวะเก

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงปนัดดา ดวงทองมา

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ชมดง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงวัชรพร อังกาบขาว

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงอนุศญา สำราญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงอาทิตา สารภาค

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายอานนท์ บุญจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงเอวิกา สุรวิทย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๓๙
นางสาวกัลยาณี แสวงพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๓๔๐
นางสาวศิริลักษณ์ เปล่าจันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๔๑
นางสาวสุพัตรา เจริญนาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๔๒
นายอภิทักษ์ บุญศักดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๔๓
นางสาวเบญจวรรณ เจริญนาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๔๔
นายชรินกร คำศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงนริศรา นวลศิริ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงรินทร์ บุญรินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายอิทธิพล คำศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายธีรพล พลเสนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงเบญญา ทองมา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงแพรวพราว บุญเยียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงนิติยา ผิวนวล

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงบุญญาพร ฝงนิล

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงวรรณิภา คำอุดม

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงวาสนา แก้วทับทิม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีรักษา

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงสุกานต์ดา โตลำลำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ จันทร์ถา

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ จิตดิลกธรรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงกิตติวรา บัวงาม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวกัญญารัตน์ ต้นวังหิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผักแพววิทยา วัดผักแพว  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๖๑
นายสนทยา แก้วรักษา

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๖๒
นายยัศวิน แก้วรักษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๖๓
นางสาวอรพรรณ สุดยอด

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๖๔
นางสาวจุฑามาศ วงษา

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๖๕
นางสาวอทิติยา ทองขาว

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๖๖
นายสุทธิพงษ์ ภูติยา

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๖๗
นางสาวสุชาดา สีหบุตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงสาวิตรี นามบุญเรือง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สารพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงจิดาภา ผิวนวล

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงธนัญชนก มีสง่า

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงสายสวรรค์ พิมสิม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ทุมทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ ชนชนะกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายครรชิตพล ทองดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงจันทราพร ทองขาว

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายธนศักดิ

์

ชาภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายปรีชา อ่อนสี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงยลดา สามีพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทดไทย

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ผิวนวล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงเมษา ไพกะเพศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงกัลยา พิมพ์พร

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ โคตรภักดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายบัณฑิต ผิวนวล

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงปณฑิตา พลกลาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงสร้อยฟา ผามะณีย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายอุทิศ ศรีสะเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายเอกรินทร์ อ่อนสี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงกัลยา สิมมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงจันจิรา อารีย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตุนา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงธนพร บุตรโคตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงปรางทิพย์ ชาลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงภาณุมาศ ประสมบูรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายสมประสงค์ พิมพ์กลาง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงสุทธิชา ชมภูพืน

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงสุทธิดา สาหร่ายทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงอพินญา ภูพวก

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายติณณภพ ผิวสวย

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายบรรหาร หงษ์ทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงปนัดดา สุรวิทย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายวาลิขิต สืบบุตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายแมน อาษาสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ หงษ์ศรีทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงชลธิชา พันธ์ผา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงธนวรรณ ทองนาค

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงพรรณนิภา จันทร์สีชา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายสุริยา คันซง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงอารียา สายลุน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ นามยากูล

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงพิชานันท์ สมัครสมาน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงวันนิพา ศรีหาบุตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงศศิประภา พวงจำปา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายศุภกิจ พงษ์เกษ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงกิตติภา แก้วกลม

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงสุมิตา ทุมแถว

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงอรวรรณ สีหาบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายคณิศร บุญพอ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงชัชธิดา ดาเดช

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายณภัทร เชือชม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงธวินันท์ พรมล้วน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงประภัสสร ผสมวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงปทมา บัวทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ สายสุพรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงมณฑกานต์ กิงบู

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงยุวธิดา พงษ์พรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงรมย์รวินท์ จงเกิดผล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงสุพิชชา วงศ์ใหญ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายดำรงค์ชัย นนท์อาษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายปยวัฒน์ เกษศิริ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญคำชู

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงจิราวดี สีหาบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงนุชจรี พรหมบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงปาริสา ธรรมแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลปากดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงจินตภา จันทร์เพ็ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ดาวสนิท

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงธารารัตน์ อินทะเสน

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ หงษ์อินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ นามวงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงอุบลรักษ์ รัตนวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายเอกดนัย พิมพิเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายโยธิน ศรีวิชัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๔๔๕
นางสาวกรรณิการ์ โทนะพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๔๖
นางสาวกันติยาภรณ์ การะเกษ

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๔๗
นายครรชนะ ขจัดกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๔๘
นางสาวชลธิชา ขันแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๔๙
นายณัฐพงษ์ แชลมรัมย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๕๐
นายธนพล ทิพย์ดนตรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายธนาดล สุ่มขำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๕๒
นายนครินทร์ กิงแก้ว

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๕๓
นายนพดล ดวงมาลา

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๕๔
นางสาวนฤมล ขันแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๕๕
นางสาวนัททพร บุญเฮ้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๕๖
นางสาวปานแก้ว บุญอยู่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๕๗
นางสาวพัชราภรณ์ โทนะพันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๕๘
นางสาวพิมผกา บรรเทา

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๕๙
นางสาวพิมพ์ชนก ชัยรัตน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๖๐
นางสาวภัคจิรา ยืนยง

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงภัทรวดี ศรศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๖๒
นางสาวมินตรา มีเนตร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๖๓
นายรุจิเดช อ่อนหวาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๖๔
นางสาววนิดา การะเกษ

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายวีรกานต์ โพธิวัฒน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๖๖
นายวุฒิไกร ซางโรง

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๖๗
นายศรายุทธ อินทร์ใหญ่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๖๘
นางสาวศิริพร ดาวเรือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๖๙
นางสาวศิริวรรณ ลีลา

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๗๐
นายสัญชัย สาลี

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุธาริณี พรหมเลิศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๗๒
นางสาวสุนารัตน์ อ่อนหวาน

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๗๓
นายอภิวัฒน์ อรรคบุตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๗๔
นางสาวเมขลา ทองกลม

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๗๕
นางสาวเยาวภา สมเสนาะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงกมลชนก สมอินทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร เครือพันธุ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงจินดารัตน์ ประสงค์เสียง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงณภัทรภรณ์ คำนนท์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายธวัชชัย บุญเพ็ง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายธีรวัฒน์ สุรนารถ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายธีรวัฒน์ เคนโสภา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงปาจรีย์ ทุมทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงพิชญานิน ตรีสา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงภัทรัตน์ ชาลี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงภาณุมาศ ทางาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๘๗ เด็กหญิงมนต์ศิวลักษณ์
พละศักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อ่อนพัว

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงศุภรดา คำพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ พรมบุตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ตะหาญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงอภิญญา ศรีนาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ โสชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๙๔
นางสาวจันทา สาลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายฐิติกุล ลุมไธสง

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๙๖
นางสาวนัฐริกา ชนะพจน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๙๗
นางสาวรัตติยา สุขชาติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๙๘
นางสาวสุธาวรรณ สอนบุญมา

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๔๙๙
นางสาวอังคณา สิงห์เงิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๐๐
นายเกียรติศักดิ

์

หงษ์กลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๐๑
นางสาวเดวิภา แสงจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงเสาวธาร วงจำปา

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๐๓
นางสาวปาจรีย์ ปอมสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๐๔
นางสาวศศิวิมล กันตรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๐๕
นางสาวเจตนา ดวงจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๐๖
นายวุฒิไกร หงษ์กลาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงกิราพร ลุยตัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงจิราพัชร เนียมมูล

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงพิยดา โพธิพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงวริศรา พิมาทัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงวริศรา อินทะพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงอนุวรรณ อินทะชาติ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงอริชา เพ็งกระจ่าง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงอารยา หล้ามา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕ / ๕๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงเครือวัลย์ คงเมือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงนริศรา ชุมแสง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงพรรภษา ชายขาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงสายฝน ในพิมาย

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายวิภาดา ดวงแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงสมฤดี ชุมพรมราช

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงณัฏฐพร ศรีสวย

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงกาญจนา สมพริง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงเบญจมาศ คูณดก

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงจันทร์ธิดา จอมพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ แก้วไพรวัน

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงรัตติกาล บุญเลียง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จิตตวงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงพรสุดา ยอดพงษา

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงมนทริกา เพ็งกระจ่าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๓๐
นางสาวพัชรี ชะนะนิล

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๓๑
นางสาววราพรรณ โพธิคำ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๓๒
นางสาวรัชนีกร พรหมาย

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๓๓
นางสาววาสนา วารินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงอารียา สีทน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายณัฐพล ทองอ่อน

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงวรรณนิดา สารบูรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงอัญธิดา สีทน

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ทำบุญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงอรสา กล้าหาญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๔๑
นางระพีพรรณ ทิพมาตย์

๒๔/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงทิพปภาดา ไชยนรา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงธนภรณ์ แสงชาวนา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงธัญญาเรศ ปรึกศรีดา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงลดาวัลย์ ขันที

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงกนกพร ไผ่โสภา

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ว่องไว

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงอรพรรณ สุพิมพ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๕๕๐
นายกิตติพศ เหล่าสิงห์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๕๑
นางสาวชาริตา บุญสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงพรสุดา ยอมพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๕๓
นางสาววิมลวรรณ จันดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๕๔
นางสาวเต็มสิริ คำเหมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๕๕
นางสาวดวงธิดา โคสัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๕๖
นางสาวประภาพร ไชยพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๕๗
นางสาวนวลจันทร์ ศรีโพนทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๕๘
นางสาวพัทธมล โมรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายชาติชาย เมาหวล

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ บุตรอุดม

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงวโรชา ดีดวงพันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายสุรวุฒิ จีนด้วง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงกชการ ยิงชาติ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงนกมลวรรณ เนียมพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ผกา เชือหอม

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ ยอดสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงกิตติยา บุญมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายชิตพล สมาพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

ทัดเทียม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายวรายุทธ นามชาติ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงวารุณี ถือผล

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงสุนิษา สมเพ็ชร

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงสุภาวดี เนียมพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๗๔ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
เต่าทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงเขมรัตน์ คำเสียง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงธิติพร นวนคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงวรนาฎ โคศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา ทารักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายคณิน จันทสินธุ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงจันจิรา แสนศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงชุลิตา ดาวลาย

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายธีรภัทร ทองเชือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายธีรภัทร บุตรสุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงนันทิชา วงตะลา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายปฎิภาณ ก่อสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงปณิตา ยศศิริ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงพรพิมล กาเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ บัวศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงอนัญพร แหลมกีกำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงอมลรดา กอบแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๙๑
นายจิตติศักดิ

์

บุญคำชู
๑๑/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายจิตรกร พิมมัจฉา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายเปรมินทร์ ศรีบุรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงวิลาวรรณ อ่อนคำบัง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายพิพันธ์ เกษอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงฉันทนา เวชการ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายนัฐวุฒิ กาเมือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงศิริลักษ์ การะเกต

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงศุภษร โคมสติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีทะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สารพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายรัฐพงษ์ ขันปุ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายนภดล สว่าง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงวิไลพร เถาว์ทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงกวิลลทิพย์ ดวงจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงสายชล หอมดวงศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงสุชาดา บุตรสุวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงสุนิสา บุญสิม

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงภานุชนาถ สืบสา

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงจรัญญา โพธิศรี

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงปริญญา กันยาพันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงพรชนก สุภาจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ มืดอิม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงชัญญานุช อุดด้วง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๑๖
นางสาวเพ็ญนภา คำนึง

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงปนัดดา กันชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงปนัดดา ไกรศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงปลายฟา สิงคะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๖๒๐
นางสาวฐิติยาพร ปติ

๐๖/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๒๑
นางสาวสุภาพร พิมาทัย

๐๓/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายชนวีร์ ประจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงลักขณา มะลิ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายโยธิน โคตรชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงกฤติญาภรณ์

เกตุตากแดด
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายจิรายุ ภูพวก

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงชญานิษฐา วังสำเภา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายณัฐพล ศรีลาชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงนภัสวรัญช์ คัลไลลักษณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๓๐
นางสาวนันทิยา หนูกระโทก

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายพงศธร คำแสนราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงมานิตา ศรีสอน

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายวัชรพล ประสานพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายสิรวิทญ์ สุขเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๓๕
นางสาวสุภลักษ์ โพธิเศษ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๓๖
นางสาวสโรสินี พิมชัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงอนัญพร สารพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงอนุสรา บุสภาค

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๓๙
นางสาวอรณิชา ศรีราตรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงอัจฉรโสภา แก้วเหล่ายุง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงอารยา สืบสา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ศรีอักษร
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๔๓
นายโภคิน เกษแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๔๔
นางสาวชมพูนุช ทิมา

๑๗/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๔๕
นางสาวนฤมล เทนสุนา

๒๑/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงประครองศรี ละครศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงมัลลิกา ขืมจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงประภัสสร สีแสด

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงจิราพร เย็นรัมย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายธนาวุฒิ จุมพล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงภัชราภรณ์ ก้านเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงวริศรา ไชยสีดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงวิชญาพร สงครามไชย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายสิทธิชัย มันมะนี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงสุภัสสร เสนศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงแพรวา กันญาพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงสุชญา หาบุดตะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ จันดีบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงพัฒน์นรี เวทย์ปญญา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงฟารฎา พุ่มจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงเยาวเรศ สาเสนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายกฤษณะ คำเลิศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงชลนภา สลับศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงธนัญญา โสภาณะโสม

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๖๕
นางสาววราภรณ์ พากเพียร

๑๘/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายพัชรพล สุวรรณศิลป

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ใจดี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายวันชนะ คงปน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงอิสราภรณ์ นำคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงอัปสร เลิศศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายโกเมศ ประกอบผล

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงขันธ์เงิน ลิวรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชิณวงศ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายธนาธร หงษาโด่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายพัทธดนย์ โคตสีสาย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงเกวลิน สังสัมฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายณัฐพงษ์ โลพาด

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๗๘
นางสาวลดาวรรณ วันทีหนึง

่ ่

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์สด

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๘๐
นางสาวอรวรรณ บุญขาว

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๘๑
นางสาวญาณวรรณ พลคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๘๒
นางสาววิภาวดี สำโรงแสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๘๓
นายณิชาภัทร จันทร์สมุทร

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๘๔
นายวันทกานต์ พันธ์จันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๘๕
นางสาวทัศนีย์ คงชำนาญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๘๖
นางสาวรัตนมน ศรงาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๘๗
นางสาวศิริพร อาจใจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงชณิกา บุญจูง

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

จะเรืองรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดบ้านแขว วัดบ้านแขว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๖๙๐
นายพงศกร อ่อนคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

ศพอ.วัดบ้านแขว วัดบ้านแขว  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงรัตนมล สีทานอก

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภาพ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๙๓
นางสาวปยาภรณ์ ขุนพรหม

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงพนิตสุภา บุญจูง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงภัสราพร สาริโล

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๙๖
นางสาวอรุณี ทองจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๙๗
นางสาวอารีรัตน์ มงคลสาร

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๙๘
นางสาวขนิษฐา ทิศลี

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๕๙/๐๖๙๙
นางสาวฐิติมา สมพอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๐๐
นางสาวนัณฑิกา ตะเคียนศก

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงณัฐยา ห่อทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงนิรมล ชาวเหนือ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงชุติมา อรุณรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายธีรพงษ์ ทองทิพธี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงนันทนา สิงหชาติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ใจหวัง

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายสิทธิกร พันธุชาติ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุภัทรา อ่อนพุทธา

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงสุภาพร ทามล

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงอารยา อุตะมะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงชลธร เสดา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงนันท์ธิดา ยุวพรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงพัชรภรณ์ สานคล่อง

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามสันเทียะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงวังทิพย์ ขันตี

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ การณรงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงจุฬาวรรณ วงษ์จันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงปนัดดา เทียงขันธ์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงมณฑกานต์ ทองมนต์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงศิริพร วรรณทะวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงยุวดี ไวยศรีแสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงพรวดี พลคำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๒๓
นางสาวดอกส้ม พรำนัก

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๒๔
นางสาวสุทธิวงศ์ ห่อทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๗๒๕
นางสาวหงษ์ฟา ศรีกะชา

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๒๖
นางสาวกาญจนา อุดร

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ ประคอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายภัสกรณ์ โสดแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงกอหญ้า รังศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงขนิษฐา คัลนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงจิรนันท์ วงพินิจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายชาญณรงค์ สุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายณัฐพงค์ โพธิศรี

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายณัฐพงษ์ มีทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายณัฐพล วงศ์พินิจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายธวัชชัย วงษ์พินิจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงน้องเนย บุญส่ง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงประภัสสรา ประมวล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายปยะพงษ์ วงศ์พินิจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงพิริยา มะโน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงยาใจ ทองแข็ง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายวีรพล บุญมา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายวีรภัทร พลแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายสรศักดิ

์

วงษ์พินิจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไหมทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายอนุพงศ์ วงพินิจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายอภิเชฐ สาระวัลย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายใหม่ ประมวล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๔๙
นางวรรณิภา จวงจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๕๐
นายบัญญัติ พานิช

๒๘/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๕๑
นางจิรัชยา เพชรสมัย

๒๙/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๕๒
นางสาวจิราวรรณ บุญส่ง

๐๓/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ พงษ์วิเศษ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ธรรมวัติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงชนิดา โสดาพรม

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายชลนะที ศรีบุญเรือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายชินกฤต เสนาจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงณัฐพร บุญสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงแพรวา สาระวัน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒ / ๕๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายจตุวิทย์ วงษ์พินิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงพัชราณี สีบาล

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิมดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายสมโภช บังคม

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๖๔
นางสาวกาญจนา สมหมาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๖๕
นายจีรยุทธ พงษ์วิเศษ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๖๖
นายทิศักดิ

์

สว่างภพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๖๗
นายปฏิพล ศรีบุญเรือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๖๘
นายโกวิทย์ สำแดงภัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงกังสดาล คำเสน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายวัตรชนะชัย สะใบ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายสิรธีร์ บุญส่ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงวนดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงนฤมล จันทเสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงศศิวรรณ จันทเสน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๗๕
นายชวลิต ดวงบุบผา

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๗๖
นางสาววีรนุช ศรีบุญเรือง

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงกาณธิดา ทะนันไชย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงฐานิชา บุญยง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงปริญญาพร สาธร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงสกุลรัตน์ ตอนศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงสุทัชชา โพธิเดช

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงชลธิชา ทวยทา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงนวลอนงค์ ทองบาง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน วงษ์ทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงสุธิตา วิเศษเสาร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงสุนิสา โพธิอุดม

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงสุภาวรรณ วิทยา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายดนัย พลหาร

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงธนิตา ปารถ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงนภาพร ทะนันชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา บุตรชาติ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ เดชารัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงอังกอ ซุยซวง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๙๔
นางสาวจิราวรรณ ระวัง

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓ / ๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๗๙๕
นางสาวชนิดา ซุยซวง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงกมลวรรณ์ ต่อคุณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายณัฐวัชต์ โคณบาล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายนพคุณ คำแพง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงวิยดา งามเอียม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ซุยซวง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงกาญจนา สาใจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงพัชรินยา โยโส

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงศิรินทรา สว่างภพ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสุภาพร พิมพ์ผุย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายเจษฎา ธงชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ นำคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายชานนท์ ทองเลิศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๐๘ เด็กชายประภานุวัฒน์
วงค์เงิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงพิยดา ตระกูลพงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงสิริวรรณ มะณีนวล

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๑๑ เด็กหญิงเกษศราภรณ์
จันลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายเปรมอนันต์ สีดาชาติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๑๓
นายกิตตินันท์ สายสังข์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๑๔
นางสาวทัศนีย์ นาคดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๑๕
นางสาวนฤมล ดวงราช

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๑๖
นายบุญชัย ซุยซวง

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๑๗
นายวสันต์ ตระกูลพงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๑๘
นางสาวสุกัญญา โพธิอุดม

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๑๙
นางสาวสุนิสา ถาวงศ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๒๐
นายสุพรรณ วิทยา

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๒๑
นายสุรชัย ภาษี

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๒๒
นายเทอดศักดิ

์

อินทร์คำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงกุลณัฐ โมรชาติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายขวัญ สถานพงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงจินตนา ดอกดวน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายฉัตรชัย ของดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ กระโพธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายดวงรัศมี พิมพ์ทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

วงษ์พินิจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔ / ๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

ขันทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงผกาวรรณ หอมจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงพรรณทิวา วังเมือง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงพรรษา ศรีบุญเรือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายพลวัฒน์ แสนวิลัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายภูบดินทร์ ลานอก

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงรัตติกาล บุญมา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงลัดดา แก้วแจ่ม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงวนิดา พัวพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงวรรณวิษา โพธิอุดม

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ขันเงิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายวิเชษฐ์ วงษ์ศิริ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงศศิกานต์ สิงห์โคตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงศิยาพร หอมจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงสิริภัทร แก่นแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงสุขวลักษณ์ ขุมเงิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายสุรเกียรติ มีทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายอภิลักษณ์ ขันเงิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงเยาวเรศ ไชยา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงแพรพลอย ชอบทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายกิตติพงษ์ แสนสนิท

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงจณิสตา สะใบ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงณัฐชรินทร์ สืบสังข์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงณัฐวดี แก่นท้าว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายธนากร สะใบ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายธีระพงษ์ พิมพ์ทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงนฤวรรณ นนทะการ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงประวีณา นัดทะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงพิมพ์ประภา รักษาศิล

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายภูธเนศ กำลังยิง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงรุ่งนภา สว่างภพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงวรรณณิภา กิรัมย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงศศิพร วรรณ์ทะเสน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายสิริชัย ขุ่มเรืองศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก่นท้าว

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕ / ๕๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายอนุศักดิ

์

มีทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายอรรถพล โพธิพระนา

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายอัสนีย์ มะณีโชติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงอ่อนสุดา ทองบาง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๖๙
นางสาวกัลยา วงษ์พินิจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๗๐
นายชาคริต ภูยิติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๗๑
นางสาวญาณพัฒน์ นัดทะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๗๒
นายณัฐวุฒิ บุตรเสมียน

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๗๓
นางสาวธนพร แก้วแจ่ม

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายธีรพล ประชุมวงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๗๕
นายปุณณวรรธน์ พงษ์สุวรรณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๗๖
นางสาวพรนภา พงศ์พีระ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๗๗
นายพัทธพล วงษ์พินิจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๗๘
นายภาณุพงศ์ จาริย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๗๙
นายวีรนิตย์ พันธ์ภักดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๘๐
นายวีระชัย ทวี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๘๑
นายสรชัช วงษ์พินิจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๘๒
นายสิทธิพงษ์ ขันบุญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๘๓
นางสาวสุมิตรา แสนสนิท

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๘๔
นางสาวสุริณี สารทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๘๕
นางสาวอนุสรา วงศ์ทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายเฉลิมพล วงพินิจ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายกันตพงศ์ ขันทะคีรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงพรรณษา ไชยทิพย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายอนุสรณ์ เพชรอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงชนากานต์ คำศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงพรนภา สงแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงกนิษฐา ใจมนต์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงจิรัฐติกาล บุญตา

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๙๔
นางสาวบุสญาลักษณ์ บุญตา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๙๕
นางสาวรัญชนา ศรีชองเชษฐ

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๙๖
นางสาวหนึงฤทัย

่

ทองบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ โมลา

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายศักรินทร์ รับขวัญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงขนิษฐา อินทรีย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๙๐๐
นายพีระพงศ์ สมแพชร

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๐๑
นายดนัย พานจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๐๒
นางสาวนฤมล อินทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๐๓
นายสุเมธ สุพงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๐๔
นางสาวชุดา แหวนเงิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๐๕
นางสาวนภัสวรรณ สมรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๐๖
นางสาววรีภรณ์ บูรพา

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๐๗
นางสาวกัญญารัตน์ สมเพ็ชร

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายอุชุกร เครือแสง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ทองวิจิตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงเยาวภา ยาคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงสวรรยา วงษ์วิเศษ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงเรณู สิงหชาติ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงอภิภาวดี วัดจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๑๔
นางสาวนิรัตน์ ไชยสุวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๑๕
นางสาวนัฐวรรณ จิตรโสม

๒๘/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๑๖
นางสาวศุภาวรรณ พิศพงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๑๗
นายเจษฎา ยาคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๑๘
นายปกรณ์ อ่อนประเสริฐ

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๑๙
นายมนูศักดิ

์

คำผง
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๒๐
นายวิษณุ ภายอุ่ม

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงพรธิตา จันลา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงวาสนา ประทุมวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงปนธิดา ฝงซ้าย

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงพิยดา พันธ์แก่น

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงศศิภา เบ็ญจมาศ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงฐิติกานต์ มะปราง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงปทมวรรณ ไชยปญญา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงวรัญญา จันทะมัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงนฤมล สาลี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงวรรณวิษา เดิมพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๓๑
นางสาวสิรีรัตน์ สามารถ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๓๒
นางสาวเกสราวรรณ สมใจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๓๓
นางสาวคำแก้ว คุ้มครอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๓๔
นางสาวนันธิดา พรอินทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๙๓๕
นางสาวกัลญาณี ระวังกาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๓๖
นางสาวชลธิชา สีแดง

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๓๗
นางสาวนราพร ติงสะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๓๘
นางสาวนิติยา สีด้วง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๓๙
นางสาวธนาภรณ์ สีแก่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๔๐
นางสาวอัญชุลี ติงสะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๔๑
นางสาวเรืองรวี พานจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๔๒
นางสาวศจีรัตน์ กุลเกษ

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๔๓
นางสาวจันทร์จิรา เพียรอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๔๔
นางสาวนิชาดา สุระนารถ

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๔๕
นายนคเรศ บุญทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๔๖
นายณัฐนน จันดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๔๗
นายวุฒิพงษ์ จอมรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ เจียวรัมย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๔๙
นางสาวจิตรทิวา อุ่นแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๕๐
นางสาววินิทรา บุญศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๕๑
นางสาวศุภลักษณ์ ไชยทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๕๒
นางสาวจินดารัตน์ สมเสนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๕๓
นายสุรยุทธ์ วงค์อหร่าม

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๕๔
นางสาวประภาสิริ ในทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดโพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๙๕๕
นางสาวกมลเนตร จันดาชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดโพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๙๕๖
นางสาวชานิตา สุจันทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดโพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๙๕๗
นางสาววิภาวรรณ วรรณทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดโพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๙๕๘
นางสาวสุภาวรรณ สุดใจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดโพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงอรวี งอนสวรรค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงศรีประทุม โพธิสาร

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงศศิธร สารนา

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ โพธิกระสังข์

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงณัฐพร บุญมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงประกายแก้ว

โพธิสาร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดำ วัดสะดำ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายชัยธวัช เนตรมุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายพัทธดนย์ บุญมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีสวรรค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายรพีภัทร บุญเหลือ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายวันชัย ไชยทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงอภิชญา คำแดง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

นาคทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงอักษร บุญลอด

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงเจนจิรา สะใบ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายผดุงเกียรติ ไชยทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงกนกกร บุญสุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงชนิตา นันทสุนี

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงทักษพร นำกรอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงธิชารัตน์ แก้วคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายนันทวุฒิ บุตรสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงประภาสิริ บุญลด

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงภาวิดา พรมมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๘๒ เด็กหญิงศิริประภาภรณ์
พรมจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงสุทธิดา สอดแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงสุธิดา ศรีพันธ์ภูมิ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุภาพร ดาบด้วน

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไสว
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงอลิสา ส่งเสริม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงช่อผกา นำกรอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายณัฐชัย คำวงษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงภัทรา ทองละมุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงภัทราวดี เรืองคำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงแจ่มนภา วรรณทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายณัฐนนท์ บุญทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงสาวิกา สมบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงเพ็ญฤดี ตำหนิชาติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายฐิติกร คุณโพธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา คำภาพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ บุญยอม

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงปนปนัทธ์ ทองกำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สายมัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงกัญญณัช ผาธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายทักษิณ แสงมาศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงธนพร บึงไกร

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงนภัสริน แก้วละมุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงพรชนก พรมลิ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงภาณิศา หล้าบ้านโพน

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุนิสา ผาแก้ววิไล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงกองกาญจน์ ภักดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงกัญชพร บุตรดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงจินตนา อินทสินธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงฐิติมา คำมา

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงปริชญา พรหมลิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๑๓
นางสาวนุชนาฏ แสนศรีแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๑๔
นางสาวบัวแก้ว สุขเมือง

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๑๕
นายวีรภัทร ทวีจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๑๖
นางสาวอรวรรณ ประทุมวัน

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๑๗
นางสาวกนกวรรณ กล้วยนิจ

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๑๘
นางสาวกนกวรรณ งามเปรียม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๑๙
นางสาวกัญนิกา พรหมลิ

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๒๐
นางสาวกิตติยา จำปาหลา

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๒๑
นางสาวณัฐธิดา การเกษ

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๒๒
นางสาวณัฐรัตน์ แสงสว่าง

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๒๓
นางสาวทิพภรณ์ ทวยตรง

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๒๔
นายธรรมรงค์ ยอดจันดา

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๒๕
นางสาวธิดารัตน์ ทองหล่อ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๒๖
นางสาวนงเยาว์ เทียบชิง

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๒๗
นางสาวนัทชา อสิพงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๒๘
นางสาวบุสยากร โสภาบุตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๒๙
นายปณณวิชญ์ ดวงโสภา

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๓๐
นางสาวปานชนก สุภากุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๓๑
นางสาวปยดา บุญประกอบ

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๓๒
นายพงศธร จันทพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๓๓
นางสาวพัชรี บุญทัน

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๓๔
นางสาวฟา ทองตาดโตน

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๓๕
นางสาวภัทราวรรณ ศรีเลิศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๓๖
นายยศพล วระเชษ

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๓๗
นายยุทธศาสตร์ พงษ์สุระ

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๓๘
นางสาวรุ่งทิวา ประทุมวัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๓๙
นางสาวลดารัตน์ พูนทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐ / ๕๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๐๔๐
นางสาววิลาสิณี ปนทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๔๑
นางสาวศิริลักษณ์ มะนาวนอก

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๔๒
นายสถาพร โพธิงาม

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๔๓
นางสาวสิราวรรณ หาสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๔๔
นางสาวหนึงฤทัย

่

โกรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๔๕
นางสาวเจนจิรา จันสมุทร

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๔๖
นางสาวเจนจิรา แก้วกก

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๔๗
นางสาวโฟริตา ร่วมทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๔๘
นางสาวกนกวรรณ แหวนเงิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๔๙
นายณัฐวุฒิ ไชยชาญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๕๐ นางสาวธัญญาลักษณ์
แหวนวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๕๑
นางสาวมินตรา พงษ์สุระ

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๕๒
นางสาวศุภรัตน์ บุญช่วย

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๕๓
นางสาวสุกัญญา บุดดาวงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๕๔
นางสาวสุกัญญา แพงงาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๕๕
นางสาวสุพัชรินทร์ ทุมหอม

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๕๖
นายอนุชิต นีระไทย

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๕๗
นายอรอุมา ยอดโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๕๘
นางสาวอารียา งามเปรียม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๕๙
นางสาวเนตรทิพย์ นาคนวล

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๖๐
นางสาวสุพัชชา ยอดเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา มัสสุ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงนุชจรี สามัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พรหมลิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงกุลนันทน์ ม่วงอ่อน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงสุพิชชา ยืนนาน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๖๖
นางพรพิมล โชติจรุงเกียรติ

๒๒/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๖๗
นางสาวภัคินี เหล่าเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๖๘
นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้วละมุล

๒๐/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงศิรินญา มาลาศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงผ่องนภา อินทร์หอม

๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงมลธิชา ดาราทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงวารี แสงอุ่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายอนุพันธ์ ม่วงอ่อน

๓๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงอภิชญา เชลล์ชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑ / ๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๐๗๕
นางสาวมะลิวรรณ์ คำอ่อน

๐๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๗๖
นางสาวศิริกานดา ทองหล่อ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๗๗
นายศุทธวัต ขุมกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๗๘
นายสุภัทร สระทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๗๙
นางสาวอรุณวรรณ แก้วละมุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๘๐
นายชัยวัฒน์ แก้วละมุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๘๑
นางสาวณัฐธิดา แก้วละมุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๘๒
นายวรรณชัย ศรีเลิศ

๑๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๘๓
นางสาวพนิตสุภา สาลีวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๘๔
นายแสงชัย สิงขรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงปนัดดา คุ้มสุวรรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงพิชชาอร ทวีชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายมณฑล เทียนขาว

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๘๘
นางสาวเดือนเพ็ญ เทียนขาว

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๘๙
นางสาวกรกนก แสงแดด

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๙๐
นางสาวกานต์ชนา นิธิศกรวิชญ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๙๑
นางสาวขวัญจิรา จันทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๙๒
นายบรรหาญ แก้วนิมิตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๙๓
นางสาวพิชานิกา ทองหล่อ

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๙๔
นางสาวพิรุณรัตน์ ตรีคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๙๕
นางสาวรวีวรรณ แสงมาศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๙๖
นางสาวสรัลรัตน์ แหวนเงิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๙๗
นางสาวสิริกัญญา ตุ่มใสย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงอภิญญา ทวีชาติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๐๙๙
นางสาวอรอุมา แหวนเงิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๐๐
นางสาวอัจฉรา แสงมาศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๐๑
นางสาวอาทิตยา ตาทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๐๒
นางสาวอารีษา เจริญศรีเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๐๓
นางสาวโสภาภรณ์ กอนจิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงจิรพร ชัยวิเศษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทวีชาติ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงวนิดา เสนาวุฒิ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงวราทิพย์ รักงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

สมนาค
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงอรปรียา ชัยวิเศษ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒ / ๕๖

้
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ศก ๔๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชัยวิเศษ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงมลฤดี แสงบุตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงพลอยแก้ว แสงบุตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายพัชรพล ผิวนวล
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงวรัญญา วงษ์ภักดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงศิริพรรณ จันทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายอนันตภูมิ แสงมาศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ ศิลาชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๑๘

นางสาวบัวสอน สายทอง
๒๓/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๑๙

นางศิริวิมล มูลสาร
๑๐/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พันธมาศ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงกมลชนก พันธมาศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๕๙/๑๑๒๒

นางสาวศุภิสรา บัญชาเมฆ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๖๕๙/๑๑๒๓
เด็กหญิงกัลยทรรศน์ ทองดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๒๔
เด็กหญิงคณิตรัตน์ดา ทองดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๒๕

นายจักริน สมบูรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อสิพงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายณัฐกมล ทองดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายธนากร สีสัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายธวัชชัย สีสัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงนพคปภา จันดา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ คนหมัน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงพัชรี คนหมัน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงพิมพิกา บรรณาเนตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงยุพา ทองดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงวนิชา แสวงรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงศิริกมล กำพล
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายศุภสัณห์ สมเพ็ชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ จันดา
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทองดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๔๐
นางสาวอรวรรณ นรดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นามลักษณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มังคัง

่ ่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แย้มมี
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงชนิดา คำเสียง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓ / ๕๖

้
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ศก ๔๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายชัยชนะ พอใจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายณัฐพล ศรีบริบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายธนาวัฒน์ สมบัติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายธีรพล พงษ์สุวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงปยะฉัตร โกรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายพีระพงษ์ บุญฤกษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายวุฒิกร อักษร
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงสิราวรรณ คำเสียง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงแก้วเกล้า บุษราคัมภ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โสดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงจิราวรรณ คำเสียง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญประกอบ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงธันยพร ปลืมใจ

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงธีราพร นรดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายนันทวัฒน์ เตชะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงรินวรา เตชะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงวรกานต์ เตชะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายวรัญชัย คำแสนโคตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงสุวิชาดา สุมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายอติชาติ ทองดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงอุไรรัตน์ คำเสียง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายธนาดล คำเสียง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงนาติกา เทพณรงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงพวงทอง คำเสียง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงมธุรดา ทองกำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงวารุณี ทัศน์จันดา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุภาทิพย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ แก้วละมุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงจิราพัชร อินทร์ตา
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงณัฏฐยา สีดำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายธีรนัย ทองคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายอิทธิ อินทร์ตา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงอินธิรา จันอุษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายอิสระพงษ์ สมเย็น
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงพิชญาภา วันเพ็ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงธนัญญา เบ้าทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงสุนิสา แก้วมงคล
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงกานต์มณี พงษ์วัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงวารุณี สูงสุด
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ พากเพียร
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงอรอุมา สุวรรณเพชร
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๘๖

นางสาวจินตนา พงษ์วัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๘๗

นางสาวอลงกร ระวาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๘๘

นางสาวศุภาพิชญ์ ศิลาวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๘๙

นางสาวปนัดสยา กลำเงิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๙๐
นายพชรดนัย ผิวงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงกัญนิกา จันคณา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๙๒

นางสาวจิรนันท์ โคตะการ
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๙๓

นางสาวอนุชิดา จารุจิตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงวารี หมวกเอียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๙๕

นางสาวพณิชา ศรีวงษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงชูชิตา บุญร่วม
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา บุญร่วม
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงพิมพ์นิภา บุญร่วม
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงพนิดา สุภาพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายณัฐกุล บุญโย

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงชาลิสา ศรีหนองเม็ก

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงมณฑกานต์ จันทร์ทิพย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ โยธี

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายวสุพล อินพานิช

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายจิโรภาศ โพนปลัด

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายธนเดช พงษ์วัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดวงมณี

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๐๘
นางสาวจุฑามาศ สัทธา

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๐๙
นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์วัน

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุภารัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๑๑

นางสาวทับทิม บุญร่วม
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๑๒

นางสาวธัญญารัตน์ ไพรบึง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๑๓

นางสาวนลินธรณ์ เกษี
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๑๔

นางสาวปรีญารัตน์ พงษ์เพชร
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงปยวรรณ ทองผล
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๑๖

นางสาวปยะณัฐ มนต์ทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๑๗

นางสาวศศิพิมพ์ ผิวงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงสุธิตา คำเพ็ชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ แหวนเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๒๐ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์
เสาวัง

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงคณิตตา ชาติมนตรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๒๒

นางสาวกฤติยา สมใจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลเมืองศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์เติบ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายสิงหนาท แจ่มศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๒๖

นางสาวกมลทิพย์ เสาเวียง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๒๗

นางสาวศิริลักษณ์ จันทะศิลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๒๘

นางสาวศิริวิภา มณีวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๒๙

นางสาวภัทยา มณีวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายจิตติ สมพงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๓๑

นางรวิกานต์ วรรณแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๓๒

นางยุภาพร บัวพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงชลนภา พารุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๓๔
เด็กหญิงบรรณสรณ์ การสมเหมาะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๓๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน โสดใหม่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงพัชราภา ตาทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงปรายฟา สุคุณา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงสุชาวดี พงษ์สีดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายธนพงษ์ พงษ์สีดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงกาญจนา ศรีสุวรรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปนสุวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงพรนิภา วาทา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ กระสังข์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พิมพ์พันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๔๕
เด็กหญิงวริศราภรณ์ ม่วงศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายปวีณ ยอดโพธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงแสงเทียน คนรู้
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงพรชิตา พรหมพิลา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงกาญจนา พาลุน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงชลธิชา สาลีพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงอภิญญา จังอินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงวรพิชชา ธรรมดา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายธรณินทร์ ใยเม้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงนพมาศ บุดดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงอพิชยา ปรารถนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายธเนศพล สงพิมพ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงนิภาพร บุญสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายพงศกร ใจดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี สงค์พิมพ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ทำมา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายวิชิตชัย สิงห์เดช

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงวิญาดา เผืองบุญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ ชินบุตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงศิริวัฒนา พูนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงสุทธินันท์ พันธ์ชนะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เกรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายกฤช จังอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายฉันทพล แพทย์หลวง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงษ์ภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายทัตพงศ์ จังอินทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายธีรวัฒน์ จังอินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายธีระพล ใจสว่าง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงบัณฑิตา มุขดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงวิภามุนินท์ ปญญา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงศรีรัตน์ แท่งทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงสุทธิภัทร ถาวร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงดวงฤทัย ชัยบำรุง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงนิศาชล ประไวย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ ประไวย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงรัชดาพร ศรีสุวรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงกาญจนา ประทุมวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงขวัญลดา ตาชัง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายจักรพันธ์ นรชาติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงนำฝน ดวงชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๒๘๕

นายพรชัย แนบเนียม
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายภิรมย์ศักดิ

์

ชาวเหนือ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงวัลลี คณะนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีด้วง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงสันทนา สารภาพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๙๐
นางสาวอารียา บุญทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๙๑

นางสาวนิรัญยา จวงการ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๙๒

นายพงษ์พิทักษ์ ลครศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๙๓

นายพิทักษ์พงศ์ พรมลี
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายมนูญ สมศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายธีรโชติ สิงห์ทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๙๖

นางธาวินี ประทุมวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงนิยตา พันธ์แก่น
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายสุพจน์ พันธ์แก่น
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงปนัดดา พาลี
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงปยะนันท์ สายพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงฐิติมา ทองบาง

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์ศิลป

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา ธรรมคุณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายธีระวุฒิ ถันทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงนริศรา เยาวเรศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงปพิชญา สุทธิธรรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงปญญาพร เครือพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงพัชรี พันธ์ทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงพีรตา กลับเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายภูชิสส์ ย่อแสง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๑๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ อบอุ่น

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายอภิชาติ อบอุ่น
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา อาการ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงพิมญาดา ศรีสะอาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายพีระพัฒน์ สายสังข์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงวันนิสา วังทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงศิริพร ต้นพิมพ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายอัศวิน สุดภักดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา นาจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงกาญจนา ดาแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายจักรพงศ์ บุรกรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ มนตรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายณัฐพล ต้นเกษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายดวงตะวัน เบ้าเงิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงดารินทร์ ดาบส

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงนำฝน เรือเรือง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงพัชราพร กันศัตรู
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงพัชรี แนบเนียม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงวันเพ็ญ เบ้าทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุนีรัตน์ วิงวัน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ มะตูม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรือเรือง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงกาญจนา ราดมะโน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงขวัญชนก มะตูม

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงชลิตา ทองด้วง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงช่อผกา เรือเรือง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ดาบส

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงธนพร ละครศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายธรรมธร พันคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงธัญวรรณ แก้วบุญคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงธิติยาทร พรมชาติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงนันทริการ์ มะลิลำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงบัวพา ส่วงเมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงปยวรรณ นาคี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงพรธวัล พันธ์คำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงมยุรี ธงชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงยุภา ชาวละหาญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงรัชนีกร ต้นเกษ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงรุจิรา ไชยพิมพา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงวันยา เกศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงอภิรดา กันศัตรู
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ ส่วงเมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ละครศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มะตูม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙ / ๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงกัลยา แนบเนียม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงจิตรลดา แนบเนียม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงจินตนา เรืองศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เรือเรือง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงดารินทร์ แนบเนียม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายนพรัตน์ ลาวเมือง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายนรินทร์ พันธ์งาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงนารินทร์ ชุ่มชืน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงนิตยา แนบเนียม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงบุญตา ศรีกะชา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายปรีชา ยาดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ มะตูม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงพรสุดา มะตูม
๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงพิมผกา แนบเนียม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงยุพิน คุณสิม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงรัศมี กิงก้าน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงวรรณวิษา ลาวเมือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงวิมลสิริ อุสาหะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงศรัญญา ลครศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แนบเนียม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ แนบเนียม
๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายสุรชาติ คำมี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมภักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงกาญจนา อำพรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ คุณสิม
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ แซ่ย่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดงงาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงนภา อุสาหะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงปนัดดา ปานศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงพัชราพร ลาวเมือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายรัฐพงศ์ เบ้าทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงกันติยา เชิดชู
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายธนกร พรมชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงปริยาภัทร แหนงวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงปานตา ศรีภิรมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐ / ๕๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ ชูชิต

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงวริศรา สวัสดิชัย

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายอนุชิต ทุมมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงอมลธีรา พรมลีทา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงอินทิรา นางวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงแพรวา นางวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงพรพิมล พรมรักษา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๙๗

นายสันติสุข ธรรมนิยม
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๙๘

นายสุรีย์ศักดิ

์

บุญหนัก
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๓๙๙

นางสาวกชวรรณ คนคล่อง
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๐๐
นางสาวชนาภา ศรีบุญเรือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๐๑
นายศักดา บุญธรรม

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงชนันท์พร แสงแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ธรรมธร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายศักดินนท์ สาตาระ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายชัชนนท์ จันทร์มูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายฐิติวัฒน์ อาจหาร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายบุญญินท์ พิมพ์ทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงประกายดาว จันทร์กรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายประวิทย์ คำตา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงมงคล สำรวมรัมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายมันคง

่

ภาพเพียร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงมุกทิตา มังษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงรุ่งนภา เผดิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงวรรณวิมล พิมพ์ทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงอรทัย พิมพ์ทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงอัญชิสา ทองยัง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายอาณาจักร แก้วกาฬ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงอารียา เผดิม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงสาวิณี พิมพ์ทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายณรงค์พล สิงห์คำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายณัฐนันท์ เกษแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงอิงทุอร พิมพ์ทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงนภสร ลือขจร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

คำเคนบ้ง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายอัฏฐพล ทองแปลง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงสิริมาส ทองสลับ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงอรอุมา เกษหงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงธมลวรรณ คูณขุนทด
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วแดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองสลับ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงวิภาดา จิบจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายจีรพัฐน์ ศรีบุรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๓๓

นายกฤษฎา ทุมสิงห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๓๔

นายดำรงศักดิ

์

จันทะแพง
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๓๕

นายสัภยา วันสา
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๓๖

นายรัฐสิทธ์ พรหมประดิษฐ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๓๗

นายวิทยา ดาผา
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๓๘

นายธีรวัฒน์ ขันอาสา
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๓๙

นายกรกช เพ็งคำลุน
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๔๐
นายณัฐศักดิ

์

คงสิม
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๔๑

นายกฤษดา รูปใหญ่
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๔๒

นายสุรเดโช เสียงดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๔๓

นายนิรุต สมบัติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๔๔

นายพีรศิลป บัวลภ
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๔๕

นายภัทรชัย สายตา
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๔๖

นายฤทธิพร โสดา
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๔๗

นายศราวุธ อินสวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๔๘

นางสาวกนกวรรณ มังมี

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๔๙

นางสาวทิพวัลย์ พลสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๕๐
นางสาวสลักจิต แก้วสง่า

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๕๑

นางสาวกรวิภา เนาวบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๕๒

นางสาวดุษฎี จำปาเรือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๕๓
นางสาวถนอมวรรณ ทิงเทพ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๕๔

นางสาวพิยดา นาแว่น
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๕๕

นางสาวสาวิณี บุญโสม
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๕๖

นางสาวกาญจนา นามวิชา
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๕๗

นางสาวเบญจมาพร ทรงศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๕๘

นางสาววยุดา จันทร์แสน
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๕๙

นางสาวหทัยรัตน์ โลดล่วง
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๔๖๐
นางสาวสราลี ปองกัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงจันทิมา สิทธิภักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงฐาปนี ทารักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงอริสา ดวงจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ สุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงนภาพร จิตจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงนำฝน อำนวยโภชน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๖๗
เด็กหญิงวณัฐสุดาพร ภูพูล

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงมยุรี จันทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงศรัญญา สายเสน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงเอเชีย สมบุตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายธนากร ทุมทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายปริวัฒน์ หงส์อินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัดเสรีพัฒนา  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายราเชน อุดทายศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงเพชรสุดา ภาคเพียร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงอุริชยา เจือจาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายศุทธิพัฒน์ เจือจาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายเกรียงไกร จูมทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายรพีภัทร บุญใหญ่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงกาญจนา พิมพ์สา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายจิระพงศ์ สนิทเชือ

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงชนิสรา อินทปญญา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงณัฐนิชา บุญเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงณัฐพร สมคณะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงดลลยา ขันชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงนันท์นภัส พงษ์ลุน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงพรรณทิวา พิมบุตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงรัตนวลี ชูชิต
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงศิรภัสสร งัดสันเทียะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงศุภานันท์ เสนคำสอน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายสรวิชญ์ ไชยภักดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ผ่องแผ้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายสุรพัศ พลชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายอัครพล พันธ์งาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงธีวรา พละศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงนฤมล สายโน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงนำทิพย์ โนนสังข์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทนสุนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายโภชนก ศิริบูรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงเพชรา กันยา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายวรากร สุระพล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วอาสา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงจีรวรรณ ศรีภักดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงปยะนุช ไชยคุณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงภัสดาพร บุญเพิม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงนุตประวีณ์ ชาภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ แจ่มเชือ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงปยธิดา สมาคม

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงวิชชุดา วังตะเคน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงศิรินันท์ เพ็งแจ่ม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงอาภาภรณ์ พละศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงกชกร กาหลง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ สีดาดุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยวัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายไกรวิทย์ เครือบุตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายธนพล สุขวงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายธีรวุฒิ เมยดง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายนนทชัย ศิริเทพ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายประเสริฐ คูหา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายกฤษฎา สู่สุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงชนิสรา สอนจิตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ ไชยสัตย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายก้องนภา บุญรินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ คำมะกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายวีระชัย โกศล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายวีระยทธ เจริญทัศน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงนิรันดร โคตรทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายอภิชาติ ลาเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงกันธิชา พิมพ์เพ็ชร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดกระแซง  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงตุลารัตน์ บัลลัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงนงค์คราญ แก้ววงศา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงสุวรรณา ใสสา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายเจษฎา จันทร์เกษ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงฐิติมา แก้วกลม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงวรรณา ธรรมประดิษฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงธิติพร สีหวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงวรภา แดงสุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เกษ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีกระหวัน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงถวิภาภรณ์ เครือบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงนิศาชล โสดามุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงพรพิมล จันทะพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายพัชรกร บุญศรัทธา
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายวุฒิชัย การพัฒน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายสันติชัย พิมพาพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงกัณฐิกา สิมตะมะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงนัทมล เหลาคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงเกวลิน สุระ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สิงห์โท
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงสุชาดา กายชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๕๐
นางวรารัตน์ สมพงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๑๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรครุธ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงนันทิพร ไชยศรีทา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงพุฒิดา พันธ์งาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงสิริโฉม เย็นใจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงศศิการณ์ หวลกำเหนิด
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงชนันนัทธ์ อินทรีย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สาบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงปรารถนา จันโท
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงณัฐชยาน์ พาเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงปทิตตญา พันธ์ขาว

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายวิรันดร์ พรมศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ เชิดชู
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายคมสัน รัชสีห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงประณิสรา บุญเฮ้า
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕ / ๕๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายศุภกิจ คำบ่อ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายศุภชาติ หัดกล้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงเพ็ญวิภา ศรชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เฮือนคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงธัญยชนก พิรักษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อดทน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายทินภัทร ไชวิชา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ แซ่เฮง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายมีนะโยธิน มีคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงวรรณิสา กันตรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ดีใจ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายสถาพร แสงแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงสโรชา ผาเงิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายไตรเทพ พวงทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงกัลยานี บัวศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายคมชาญ เรืองสา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายณภัทร ชูเลิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงดารารัตน์ ใจดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงปุณญิศา ราชเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ขันสุวรรณา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงรวิสรา ทำทิพย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงศศิวิมล สุวรรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงศศิวิมล อยู่สันเทียะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงสิริวรัญญา อินทรสถิตย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชิณศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายสิริมงคล โชคดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายไตรภพ ขุนาพรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ สงผัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายพัทธพล จันโทภาส
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายชนะชัย ทับทิม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายทรงวุฒิ สิงห์สาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงพิภากร ดอกจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายภัทรพล ใสศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงมนต์นภา แก้วสะอาด
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายวัฒนะ ปดนาวาส
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖ / ๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงวันวิสา ประคองใจ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายสุทิศ จันทร์อินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงสุภาพร ศรีสมบูรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายกฤตพร เกตุแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ แพงยา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงปณิตา กันตรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ กันตรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงอภิญญา เศรษศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงกชกร เทียนสิงห์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงนิรุชา เลิศพันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงพรนภา ไสยรส

๐๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายพรรษวชร ขันทัพไทย
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายภานุพงศ์ เลาะกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายวีระพล กองทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงภวิษย์พร ชาวนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายภูมิทัศน์ พิลาวัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงอาฑิตยา วงศ์งาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หลักบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงปภัสสร ศรีตะวัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงศิรินทรา อินทา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงอมลณัฐ ทองออน

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายแทนไท ปาชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงชลธิชา สุขจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงฑิตฐิตา ศรีรักษา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายนพรัตน์ อ่อนศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ใยทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายศุภกร เติมสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายคมสัน สมัครการนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงมณฑิรา มะเดือ

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายกรวิวัฒน์ แจ่มแจ้ง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

เบียนสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงสุดาพร หลักบุญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ธนธนานนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายอภินนท์ สุนนำเทียง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงอริสรา สีดา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๖๓๕

นายชัยยุทธ เสียงดี
๒๔/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๓๖

นายวานิช ธรรมวัตร

๒๑/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๓๗

นายอัคชราวุธ ศรีจักร
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๓๘

นายมนตรี สูขจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๓๙

นายดุสิต สาภิราช
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายธวัชชัย ขอดใจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายพัสกร ดะรุญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายพิทักษ์พล บุญยิง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายวันเฉลิม พิณทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายศักดิดา

์

แขมคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายเกรียงไกร มะเดือ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงขวัญใจ คำบ่อ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงชุติมา อรรคบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงวิชุดา อวะศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงศริโฉม โพธิศรี

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงกนกพร สุรมิตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายกฤตเมต คำมี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายธนดล แก้วจันลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี เวียงแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงจิราพัชร วังสอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีสร้อยพร้าว
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

สายแวว
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงสุนารี บุญเชิด
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงใบตอง ธรรมวัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงกัลยา สมพร
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงญาณิศา สีคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงนุศรา ถ้วยทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงพัชริดา สระบัวทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงรัตติญา คำแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงรัตนากร พรมยะมาตย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายรุ่งทิวา สุขใจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงสุวิมล สีคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงเกตุแก้ว เหมืองทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายเอรวัณ เสอุดม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายวัฒนา แผ่นศิลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๖๗๐
นางสาวจิระนันท์ ธวัชวิเชียร

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๗๑

นางสาวณัฐชา กระมล
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๗๒

นางสาวรักพิมาน์ สุโพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๗๓

นางสาวศศิวิมล สีสุวอ
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๗๔

นางสาวศิพาลักษณ์ แซ่ตัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๗๕

นายทนาศิลป ศรีคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๗๖

นางสาวมณีรัตน์ ศรีสร้อยพร้าว
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๗๗

นางสาวเพ็ญพร พลพงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๗๘

นางสาวพัชรี ทองสุทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไพรสาร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงบัวแก้ว โสภาค

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงปนิพร มีอ่อง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๘๒

นางสาวกัลยา อุตะมะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงจตุพร รัตนพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงนัฐธิรา ธรรมพร
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงพิยดา พลแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงรมณี ศรีสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ธรรมพร
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ อุตะมะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงสุวรรณี แขวงดีนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายอดุสิต คำมูล

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงอรปรียา รัตนพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ วงศ์ขันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๙๓
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ ผุดผา

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงณัฐติยา เทาศิริ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงธิดาทิพย์ สุขกาย
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงนกน้อย ศรีสิงห์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงนราธร ศรีสิงห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงสุวรรณี สมเพ็ชร
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงอนัญพร รัตนพันธ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงเกศินี ศรีสิงห์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงคันฐิตา ปดเกษม

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงปนัดดา สุขสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ภักดีพงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วปรัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงพิชฌน์ชนก คำศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงลดาฟา ขุมทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ แก้วคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงกุลณัฐ นันทะสิงห์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงศรีวิตา ตะเคียนเกลียง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงอรสา ศรีมุม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงอารยา ตะเคียนเกลียง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๑๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยบรรหา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๑๔

นางสาวนริศรา ไชยมาศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๑๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ไชนะรา

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายเทวา บุตะเคียน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงกัลยา ศรีลาชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงกุลยา ศรีมุม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงคุณิตา บุตะเคียน
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงปยธิดา วงษ์เจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงรัชดาพร แสงลอย
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงศิรินันท์ นามนา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงสายใจ ฉิมพลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงอนุศรา แท่นเพ็ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๒๕

นายรัตติพงษ์ ยอดใส
๐๖/๐๒/๒๕๑๗

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๒๖

นายภาดล
ตังปญญาเวชสกุล

้

๑๓/๐๕/๒๕๑๗

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๒๗

นายณัฐกรณ์ สุวรรณทอง
๒๔/๐๑/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๒๘

นายสมศักดิ

์

สุดโสด
๒๙/๐๗/๒๕๒๘

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๒๙

นายวิวัฒธนาชัย บุรกรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๓๒

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๓๐
นายสมชาย สีมาขันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๑๑

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๓๑

นายวิชัย สุพงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๒๖

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๓๒

นายชาญชัย จันทร์เขียว
๑๘/๐๙/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๓๓

นายสมยศ เทพวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๓๕

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๓๔

นายปญจพล เปรืองปรัชญ์

่

๒๔/๐๕/๒๕๒๕

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๓๕

นายบุญสม สุนทมาศ
๑๙/๐๔/๒๕๒๘

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๓๖

นายทัต ลีเลิศ
๑๐/๑๒/๒๕๒๖

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๓๗

นายชัยวัฒน์ สาประวัติ
๐๘/๐๗/๒๕๑๔

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๓๘

นายกิจตินันท์ ไวยวรรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๓๕

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๓๙

นายเอกชัย จิบจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๓๐

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐ / ๕๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๗๔๐
นายสุภา ผิวงาม

๑๘/๐๙/๒๔๙๕

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๔๑

นางสาวมัลลิกา จำเริญสุข
๒๑/๐๔/๒๕๑๖

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๔๒

นางสาวทองรักษ์ สมาน
๑๕/๐๓/๒๕๒๕

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๔๓

นางสาวสุปราณี ประสานทอง
๑๐/๐๔/๒๕๓๖

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๔๔

นางสาวสุนันทา ข่วงสิมมา
๒๔/๐๙/๒๕๒๗

วัดบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายอภิศักดิ

์

ชืนตา

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงชนิกา คำศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๔๗
นางสาวบุษราวรรณ ฝงนิล

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๔๘

นางสาวปาริชาติ งามพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๔๙

นายปยะวัฒน์ จันทโสม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๕๐
นางสาวฤทัยชนน์ ถุงจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๕๑

นางสาวเกษนรินทร์ สิมอุด
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๕๒

นางสาวกนกวรรณ บุญต่อ
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๕๓

นางสาวกัญญารัตน์ กงแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๕๔

นางสาวชุติกาญจน์ นะรา
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๕๕

นางสาวณิชกานต์ กกเปอย
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๕๖

นางสาววลัยรัตน์ พรหมประดิษฐ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๕๗

นางสาวศิริรัตน์ แก้วป
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๕๘

นายศุภวัฒน์ ศรีวินัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายกนกศักดิ

์

ชราศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงกายพิสุทธิ

์

จีนารัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงนงนภัส สันติเวศม์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงพรนภัส คูณชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายกวิณภพ พรหมศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงดุษฎี เพชรผา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงปยธิดา วราพุฒ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงพรพรรณ บ้านยาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา บุญถา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงอารียา กิมเกลียง

่ ้

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทะวงษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงธนัชชา เทศจันทึก

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงธนัฐดา ยังมี
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงนิตยา เพิมพร

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงปณิดา พละศักดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงปวีณ์กร มาเผือก

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงปยะธิดา ภูมลี
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงพรพิมล ทองแสน
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชารี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงภาณุมาศ ส่งเสริม
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงรติมา สรรพศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงราตรี หอมกลาง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงวริศรา ทับสมบัติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายวัชรพล เหมือนมาตย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงวิพาวรรณ มีธรรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองขาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงอริสา คำสุ่ย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงอารียา สืบสิมมา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงกัญยาณี พันธ์วิไล
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๘๘

นางสาวจริยาภรณ์ สายพินิจ
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๘๙

นางสาวจุฑามาศ แซ่เล้ง
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๙๐
นางสาวณิชารีย์ คงสิม

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๙๑
นางสาวธัญญลักษณ์ ทัดเทียม

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีรักษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๙๓

นางสาววิภาดา แก้ววงษา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๙๔

นางสาวศศิวิมล นนทวัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๙๕

นางสาวสิริญา ทางทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๙๖

นางสาวสุกัญญา สำราญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๙๗

นายอดิเทพ ทองแสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงอรอุมา วงษ์ใหญ่
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายเสรี พรมล้วน
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๐๐
นางสาวจริยา สินสว่าง

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๐๑
นางสาวจิรชยา สาโสธร

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๐๒
นางสาวจิรนันท์ อรัญถิตย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๐๓
นางสาวจิราวรรณ วงค์บุตตะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๐๔
นางสาวชลธิชา ศิริมงคล

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๐๕
นางสาวนุชนารถ แก้ววงษา

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๐๖
นางสาวปณฑิตา จังศิริมงคลชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๐๗
นางสาวพรทิพย์ อัมภรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๐๘
นายพีรพัฒน์ ส่งสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๐๙
นางสาวรวีวรรณ หินทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๘๑๐
นายรัฐนันท์ วรเลิศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๑๑

นายวศิน พรศิล
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๑๒

นางสาวศรีพาภรน์ สายอุทา
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๑๓

นางสาวศิริวจี พรมดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๑๔

นายศุภวัฒน์ สิงห์ซอม
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๑๕

นางสาวสุภานันท์ ทันที
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๑๖
นางสาวอัจฉราภรณ์ สุรวิทย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๑๗

นางสาวอัญชลี วงศ์ใหญ่
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๑๘

นางสาวเก็จมณี แหล่งหล้า

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๑๙

นางสาวเนตรนภา สนิท
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๒๐
นางสาวกนกพร พูนผาด

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๒๑

นางสาวกัญญารัตน์ แก่นวงศ์ษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๒๒

นางสาวกัลยา ไชยทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๒๓

นายณัฐพล ผุยพรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๒๔

นายทักษิณ บัวลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๒๕

นางสาวธนพร พรมดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๒๖

นางสาวนิศาชล ฉัตรจิราภรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๒๗

นางสาวพรรณวิภา สายทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๒๘

นางสาวพิชญ์สินี สอนหอม
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๒๙

นางสาวฟองจันทร์ ทวีชัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๓๐
นายภัทรพล เพ็งแจ่ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๓๑

นางสาวภัทราภรณ์ สุภาพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๓๒

นางสาววชิราภรณ์ ทองดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๓๓

นางสาววริสรา เวียงคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๓๔

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ดาวเรือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๓๕

นางสาวศิริลักษณ์ พูลสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๓๖

นายสันติภาพ วินทะไชย
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๓๗

นางสาวอนัญชญา ชาภักดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๓๘

นายเทวกุล อัมภรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๓๙

นางสาวศิริลักษณ์ สัตพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา วัดกระทิง  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๔๐
นางสาวอรอนงค์ เหล่าแค

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา วัดกระทิง  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงสุภาวดี เกษศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงอาริยา สายโท
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ กันภัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงนิราวรรณ บัวบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงวาสนา ปมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายกิตติพงศ์ คำเพราะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงกุลธิดา บุสภาค
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายชนะโชค สีเหลือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงทิพย์วิภา พืนพรม

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ คำแสนราช

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงศศิธร โทนกิตติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงอนุสรา น้อยแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๕๓

นางประกายเดือน อินทะนัย
๑๘/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงปาริกา พิมเสน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายวราเทพ ฤกษ์สว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

บุตรชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายทวีรัตน์ พรมตา
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายธนพร ศักดิสิงห์

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๕๙

นายศหัสวรรษ บุญสาร
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๖๐
นางสาวพรพิมล ปดปอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๖๑

นางสาวสุทธิกานต์ บุญเลียง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๖๒

นางสาวอมรรัตน์ ไชยวิเศษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงปยะพร เหลียวสูง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงพิมลภัทร ศิริโท
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ อุตสาหะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงพิมณภา ธงชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงวนิดา ขยายชน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายเทวัญ พิมพิศร
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงนัทธมน นามวงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงพาณิภัค ทิพสมบัติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายทิวากร หัสนัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายสุพิสันต์ นาเมืองรักษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงพรณิชา พาราศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๗๔

นางสาวสายรุ้ง บุญส่ง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๗๕

นางสาวเกตุมณี โสดามุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงบุญญาภา เจริญสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงกนกอร กงแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายกิติพงศ์ ศรีฟา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายชัยธวัช ตังสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายภัทรพงศ์ ภูริศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พลชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายสกุลไทย ไชยรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ สะอาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายอิทธิพล ยศศิริ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ปดปอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงดวงนภา พันยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายธนาวัฒน์ น้อยโต
๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายปรีชา ทองจีน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ บึงไกล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงวรัญญา สติปญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงรสรินทร์ นูกอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงวรรณิสา บุญใส
๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงสาวิตรี อยู่ประเสริฐ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมประจิตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายเจษฎา พรหมบุตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงเยาวภา ยุรยาตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงกัลยา จิตรลำใย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงณัฐรินทร์ บุญจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงอังคณา คูหา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๐๐
นายรัฐธรรมนูญ สิงห์ซอม

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๖๕๙/๑๙๐๑
นางสาวนริศรา บุญปญญา

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๐๒
นางสาวจิราภรณ์ งามแสง

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๐๓
นางสาวสุวนันท์ ตรีประโคน

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๐๔
นายอุดมศักดิ

์

วงศ์จอม
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เล่าเลิศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงปภัสสรา สุขเมือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงรัชนีวรรณ ภาโสม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๖๕๙/๑๙๐๘
นางสาวสุดารัตน์ แหวนเงิน

๒๐/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองมาศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงจุรีรัตน์ พาหา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงดวงฤดี อุ่นใจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายธีรพงษ์ แก้วใสย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงพิยดา ทีฆา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๕๙/๑๙๑๔ เด็กหญิงชนม์ชนก ยางงาม ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๑๕ เด็กชายปฏิวัตร แสงแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๑๖ เด็กหญิงพิมพ์พลอย สิงห์คำ ๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๑๗ เด็กหญิงมุทิตา คณารัตน์ ๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๖๕๙/๑๙๑๘ เด็กชายอภิชัย ภาวัน ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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