
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๙,๖๒๒ คน ขาดสอบ ๕,๕๐๔ คน คงสอบ ๑๔,๑๑๘ คน สอบได้ ๑๑,๔๗๑ คน สอบตก ๒,๖๔๗ คน (๘๑.๒๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๐๑

เด็กชายวศิน คำศรีสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๐๒

เด็กหญิงกนิษฐา อินทนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๐๓

เด็กชายกฤษดา มารยาท
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงกานติมา โล่ห์คำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๐๕

เด็กชายกิตติพงษ์ พรับเพลิง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงจินดาพร โนรินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงจุฑามณี สิงห์เรือง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงชญาดา นามวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงชลลดา ดวงวัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๑๐

เด็กชายณัฐพร พันที
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงดลริยา ทำบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๑๒

เด็กชายธนพล ประสานทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๑๓

เด็กชายธนากร แสงกอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๑๔

เด็กชายธันย์เทพ ทองพิละ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๑๕

เด็กชายนนธการณ์ พงษ์วิเศษ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๑๖

เด็กหญิงนลินี ฤทธิเดช

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๑๗

เด็กชายนัดชา พลับเพลิง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ชาญชิต
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ผ่านผล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงบุญญิสา หมืนสอน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๒๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีบุรินทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงปณิตา จันทะจิต
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๒๓

เด็กชายประทีป จำปาเรือง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงปานตะวัน ค่ายสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงปยธิดา หนุนวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงพิกุลทอง ยาศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๒๗

เด็กชายพิพัฒน์ บุญส่ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ รักชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๒๙

เด็กชายพีระพงษ์ ขันทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงรวงทิพย์ ขยันงาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงวรวรรณ บุญครอบ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๓๓

เด็กชายศักรินทร์ ชูชืน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เชือสายดี

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๓๕
เด็กหญิงสมปรารถนา

เสาเวียง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๓๖

เด็กชายสหภูมิ หงษ์ศิริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงสาลินี พลับเพลิง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สาระมูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงสุนิตา ศรีพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงสุนีย์ บุญหนัก
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงอนงค์พร กิงแก้ว

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงอภิรดี ศรีบุญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สรสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กชายอมรเทพ ธรรมธร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กชายอัจฉริยะ อุทุม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กชายอัฐวัฒน์ ทรัพย์สิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กชายอาทิตย์ แสงแดง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงอารยา สิทธิพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงอารียา ดุงสูงเนิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงอุษณา อินทรสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กชายเอกพล กิงแก้ว

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงแพรวา เถาว์พรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงโสรญา เภาแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กชายกฤษฎา อารีย์วงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กชายกฤษณะ บุญลับ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กชายจรัสชัย วิไลย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงจันทร์ฉาย นาคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ แสงตุ่น
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กชายชนะภัย รุ่งแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กชายชนาธิป บุญส่ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ละชัว

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ พิมพ์โพธิพันธ์

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ พองพรหม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงณัฐริกา พิมพ์เพชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กชายธนาธิป ทาแน่น
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงนาตยา นามธรรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงนิฤมล บุกทะเล
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๖๙ เด็กชายประเสริฐตระกูล

วิถี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงปวีณา สมภาวะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี อุ่นอ่อน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงวรรณภา มณีวรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงวรรณิดา น้อยอาษา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กชายวัชรินทร์ เพ็ชรรินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงวิภาดา มาลัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กชายวุฒิไกร เสาเวียง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงศิริพร ศรีเมือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงสมฤทัย นัยนิตย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา ทองแดง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กชายสุขสันติ นาโควงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมคง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงสุวรรณา สารศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงอนุธิดา พรหมทา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กชายอนุวัฒน์ กัณหา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงอนุสรา คำดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๘๖

เด็กชายอภิวัฒน์ อินเตชะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศุภพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงอัมพร วงษ์พิทักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กชายอานนท์ อำคา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงอำพล สำเภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา จำป
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงเสาวรี ผิวทน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงแพรไหม ผู้ท่วม ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กชายครรชิตพล บุระคร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงชุติญาณิศา ถาคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงชไมพร บุตรดาวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงณัฐชา สร้อยทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา โสดรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทุมนาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กชายธนาวุฒิ ทับทิมทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๐๑

เด็กชายธีรภัทร ฉายแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๐๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

กิงเกษ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงนฤพร กิงมาลา

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงนีรนุช พุทธิชนม์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงนุชจิรา แนมไธสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงปรายมาศ ดอกเด่น
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงพลอยเงิน กะการดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๐๘

เด็กชายพลากร สีงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๐๙

เด็กชายยุทธิชัย แก้วจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงรัชดาพร วารีพัฒน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงลินลดา สายสังข์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๑๒

เด็กชายวัชรากร สมศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงวิลัยวรรณ อินทองขาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๑๔

เด็กชายวิศรุต บุญศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงศิริพร วิเศษสังข์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๑๖

เด็กชายสมบูรณ์ มากมูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๑๗

เด็กชายสุขสม แพ่งพนม
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๑๘

เด็กหญิงสุภาพร บุญรักษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สีทับทิม
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๒๐

เด็กชายอธิวัฒน์ กันยามัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงอนงนาฏ กมลโภชน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๒๒

นายอนุกูล จุนโกเศษ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๒๓

เด็กชายอนุรักษ์ วิเศษสังข์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงอรัญญา ศรีฟา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๒๕

เด็กชายเกรียงไกร มโนธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๒๖

เด็กชายแสงชัย ทีใหญ่
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๒๗

เด็กชายไชยวุฒิ สยามล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ วิสางาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๒๙

เด็กชายณัฒพงษ์ คำเกิด
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ จันทะสาร
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงภนิตา พิริยะพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กชายยุทธพิชัย กัญญา
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กชายสุวัชชัย ขุมคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๓๔

เด็กชายอภิดล จันดวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงอรุณี บุรมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๓๖

นางสาวชลธิชา นิมผล

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๓๗

นางสาวกนกอร บาดทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๓๘

นายชัยวัฒน์ สีสวาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๓๙

นายภาณุวัฒน์ สายเสมา
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๔๐

นางสาววารุณี แก้วกล้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๔๑

นางสาววรรณภา หารบุรุษ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๔๒

นางสาววริษา ยันรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๔๓

นายกิตติคุณ พงษ์พนาพิพัฒน์
๑๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๔๔

นางพรทิพา จันทร์แจ้ง ๘/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงคณิตา ใจตรง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงนายิกา อุดด้วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงพรพรรษา สุภาพ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๔๘

เด็กชายธนโชติ ดวงวรรณลี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงนฤทัย สีสังขาล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กชายภาคิน ทำบุญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา เทพอุเทน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงนิตยา ระยับศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กชายอนุชา คำแอ่ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กชายธวัลรัตน์ พุกเจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงปยะดา มิงขวัญ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรหมประดิษฐ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๕๗

เด็กชายอรรถชัย บุตรเพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงอรุณี มิงขวัญ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงอาลิศา ทำบุญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงปยพร คุ้มกระโทก
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๖๑

เด็กชายสรวีย์ คำหงษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กชายธนาภรณ์ ใจอุ่น
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๖๓
เด็กหญิงนันทกาญจน์

ตราชู
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ มารยาท
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กชายสิทธาวุฒิ วังทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงไหมแก้ว สุริเตอร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงจิระนันท์ จันทรโคตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กชายฐิติพร โทชาติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ สีนิล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วกองเกตุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงกฤษติยา สิงห์กุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงวนิดา ภูมลี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงสิริยากร สระ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงเจนจิรา แสงสกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๗๕

นางสาววลัยลักษณ์ พงษ์ศิริ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๗๖

นางสาวเจนจิรา พาที
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงพีชญา มีพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงกันณิกา พงศ์พิละ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงกรรธิมา จันทกรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กชายธนาวัฒน์ ชารี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กชายธีรพงษ์ ไชยเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงนภันตี พันธเสน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงนภาวรรณ บุญโสม
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กชายปฎิพล สมคณะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงปนัดดา วังนาทัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กชายพุฒิพงษ์ คันศร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงรัชติยา น้อยมิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงวชิรญา น้อยมิง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กชายวรยุทธ สิงห์พวง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงวิภารัตน์ มะปราง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

มีมาก
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงว่านนำ นามวงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กชายสิรดนัย ปราบพินาศ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงสิริพร มูลเหล็ก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงสุภัทรา โสพัฒน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงอทิตยา ไชยเฉลียว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงอัจฉราพร แช่มชืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา กลวยทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีบุญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา วรรณมล
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงจินดาหรา โคตรวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ ชาลีมานพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กชายชนะไชย์ เลิศสงคราม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กชายชูศักดิ

์

เขมรทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงญาณิศา สีมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงดลฤทัย ดวงอาทิตย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงธัญพิชชา ไชยพิมพ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กชายนนทวัฒน์ วิขินา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงปานิดา หนุนวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงอรทัย นิสัยกล้า
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงเกือกูล

้

จันทร์ชืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงจิรภัทร์ พรหมจักร
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีบุญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงนริศรา บุญประสพ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กชายประจักษ์ แก้วกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงภัณฑิรา พรมรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เสนสอน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงมาลีวัลย์ วันนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๑๙

เด็กชายสหชาติ โพธิชัย

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงสิดาพร สังขะพงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา แสงแสน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กชายอัษฎา หาจักร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กชายเชนณรงค์ ทองทิพย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๒๔

นางสาวชนิดา เผ้าอาจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงณัฐชา ชัยพิมล
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กชายธีระวัฒน์ ทองทิพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๒๗

นายนันทวัฒน์ สมพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๒๘

นางสาวพัชราภรณ์ สายเนตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แรมประชา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๓๐
เด็กหญิงสุวรรณภรณ์ พงษ์พีละ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๓๑

นางสาวณัฐริกา ด่านจง
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๓๒

นางสาวดวงธิดา ทองทิพย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๓๓

นางสาวทิพย์วรรณ คำนัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๓๔

นางสาวนฤภร ชินนะภา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๓๕

นางสาวพัชญ์สินี ปยะวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๓๖

นางสาวสุกัญญา จันทร์ศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๓๗
นางสาวเกษราลักษณ์ ทองทิพย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๓๘

นางสาวโศรยา อำคา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๓๙

นายกอบชัย น้อยมิง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๔๐

นางสาวจันทร์จิรา ทองสาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๔๑

นางสาวทิพวรรณ เอือสามาลย์

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๔๒

นางสาวปพิชญา ยอดพงษา
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๔๓
นางสาวประวรรณทิพย์

ฉิมภู
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๔๔

นางสาววรรณภา จุฬา
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๔๕

นางสาวเบญจมาศ บุญธรรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๔๖

นายโชคชัย สืบราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงปยาภรณ์ อินทรบุตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กชายวิรุฬห์ น้อยมิง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กชายวุฒิชัย ชูชืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงชมพูนุช ทองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กชายธนกร บุญหวาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงนันธิดา พงศ์พีระ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กชายวสันต์ หาญเหียม

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สัมฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

บุญประเสริฐ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ สิทธิชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กชายอุกฤษ นรสิง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงอุบลพรรณ เชือหอม

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงอุไรรัตน์ สกัดกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงเนตรดาว ไชยนรา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงเบญจพร เฉียบแหลม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงเมธวี ทองศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงเสาวพา ชามอำไพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงเพ็ง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงแพรพลอย ชืนใจ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงแพรวพรรณ ชืนใจ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กชายไชยภัทร สมพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กชายไชยวัฒน์ ยางน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ดาวันนา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กชายกีระพัฒน์ เนียนแนบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงกุลสยา วระราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงขวัญจิรา พรจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ สีแสงมุก

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงจีราพร งอมสงัด
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญขาว
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงชลธิฌา ใบเขียว
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงชัญญา สิทธิกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงชุติยาภา สุดสังข์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงติญาภรณ์ โยธาศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กชายทองทรัพย์ อุทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กชายธนวิทย์ นวลหงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กชายธนโชติ พรมชาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตุมอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงนำฝน โสมนัส

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กชายปรมินทร์ สะเงินสิงห์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงประภาพร แสงสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงปรีดาพร ขวัญกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงปยดา เศษวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กชายพรพรหมณ์ พรหมแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงวรรณิภา เลือนฤทธิ

่ ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงวิชุดา ทองอินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กชายวิทยา นรสาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กชายวุฒิชัย ศรีหา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงศยามล สมปอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กชายศุภกรณ์ จันทร์แจ้ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กชายสิทธิพร เนียมชืน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กชายสุจิน บุญมาก
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ดวงอาจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กชายอภิชาติ ตรีสุภาพกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงอภิญญา อัยยาพงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทะเรรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงอรวรรณ ผักใหม
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กชายอานนท์ คุ้มภัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กชายอำพล สะใบ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงเจษฎาพร บุญตาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๐๘

นางสาวจริญญา อนันตศิลป
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๐๙

นางสาวจุฑามาศ พงษ์ชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๑๐

นางสาวทวิตา บุญชม
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๑๑

นางสาวธิญาดา คุปะตะธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๑๒

นางสาวธีมาพร แถวชน
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๑๓

นางสาวนิภาพร ย่อทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๑๔

นางสาวประภาพร ภักดีพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๑๕

นางสาวประไพรพร เทศมาศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๑๖

นางสาวพรพิน ชิณวงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๑๗

นางสาวมุทิกา ผ่านเสนา
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๑๘

นางสาวรัตติกาล ไชยสุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๑๙

นายวรากร ปรือปรัก
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๒๐

นางสาววริศรา ไทรงาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๒๑

นายอรรถพล กุลเกษ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๒๒

นางสาวอริษา พิมศร
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๒๓

นางสาวอัมพิกา ทุมสิทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๒๔

นายเมฆินทร์ วินทะไชย
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๒๕
นางสาวกนกพวงทอง พันธ์สุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๒๖

นางสาวกรพินธุ์ ศรีโวหะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๒๗

นางสาวกรรณิการ์ แสนพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๒๘

นางสาวกัณฐิกา สร้อยทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงกิตติยา ธรรมทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๓๐

นายกิตติวัฒน์ เทียนเพ็ชร
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๓๑

นางสาวขวัญจิรา แก้วพันใน
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๓๒

นางสาวจิราวรรณ วิเศษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๓๓

นางสาวจุฑามาศ นิลทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๓๔

นางสาวญานิกา พิมพ์ชัยศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๓๕

นางสาวนำฝน หน่อคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๓๖

นางสาวปรารถนา นาคยอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๓๗

นางสาวปรียาภรณ์ พลเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๓๘

นางสาวพรพิมล พลเมือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๓๙

นางสาวพิกุลทอง บุญชิด
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๔๐

นางสาวพิมพ์ชนก โสรเนตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๔๑

นายพีรพล พลวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๔๒

นางสาวภริตา เศิกศิริ
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๔๓

นางสาวภัทราพร วันแสน
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๔๔

นางสาวรจนา สารพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กชายรัตนเดช จันเลาะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๔๖

นางสาวรัตน์ธิดา ดวงมณี
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๔๗

นางสาววราภรณ์ เทินสะเกษ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๔๘

นายวัชระพล คำแสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๔๙

นางสาววันทนีย์ เลิศวิไล
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๕๐

นางสาวศวรรยา พลเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๕๑

นางสาวสุดารัตน์ คำทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๕๒

นางสาวสุดารัตน์ ใยอิม

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๕๓

นายสุทธิรักษ์ ศรีเลิศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๕๔

นางสาวอัญชญา โชคชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๕๕

นางสาวอัญมณี เสาสอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๕๖

นางสาวอัปสรสุนีย์ พันศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๕๗
เด็กหญิงอินทิราภรณ์ ไชยนต์

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๕๘

นางสาวอินธุอร วายโสภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๕๙

นางสาวเปรมฤดี นารินทร์รักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๖๐

นางสาวเพชรศิริ สุทธิประภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๖๑

นายเอกรัตน์ ศรีรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๖๒

นางสาวกาญจนาพร ทองภู

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๖๓

นางสาวจันทร์จิรา เสาจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๖๔

นางสาวจิตรานุช คำตุ้ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๖๕

นางสาวจิระภัทร เทาศิริ
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๖๖

นางสาวจิราภรณ์ เหมาะทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๖๗

นางสาวจุฑามาศ อนันต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๖๘

นางสาวชัชญานันท์ คำสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๖๙

นายชัยยานนท์ ใจโชติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๗๐

นางสาวชุติมน สุดสังข์
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๗๑

นางสาวณัฐริกา แสนพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๗๒

นายทินภัทร ทองจำปา
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๗๓

นางสาวทิพย์สุดา ทะวงพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๗๔

นางสาวธัญมน เพ็งพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๗๕

นางสาวธิดาวรรณ คุปะตะธรรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๗๖

นางสาวนลินทิพย์ องอาจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๗๗

นางสาวนิชานันท์ ติงสะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๗๘

นางสาวนุชนาฎ ฤทธิเดช
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๗๙

นางสาวบุษกร ขวัญจา
๑๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๘๐

นางสาวบุษบา โพธิชัย

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๘๑

นางสาวปานธิดา คำธาตุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๘๒

นางสาวปาลิดา มะโนชาติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๘๓

นางสาวปยธิดา ไชยรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๘๔

นางสาวผกามาศ บุญเหลือ
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๘๕

นายพงษ์ศักดิ

์

เกษจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๘๖

นางสาวพรทิพย์ โปร่งจิตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๘๗

นางสาวพิทยารัตน์ หอมหวาน
๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๘๘

นายพิทักษกรานต์ ระยับศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๘๙

นางสาวยุวดี เรืองสุขสุด
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๙๐

นางสาวรุ่งนภา พงษ์วัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๙๑

นางสาววรรณวิภา แสงสกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๙๒

นางสาววิไล หาญกล้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๙๓

นางสาวศิรินทร์รัตน์ ภูมิสนิท
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๙๔

นายศุภชัย แก้วกัณหา
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๙๕

นางสาวสรินธร ปนหอม
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กชายสิทธิชัย บุญเกิด
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๙๗

นางสาวสุนิษา เสาศิลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๙๘

นางสาวสุภัค คำตา
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๓๙๙

นางสาวสุภารัตน์ ทรารมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๐๐

นางสาวสุภิกา นารินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๐๑

นางสาวหมวย พิมูลชาติ
๒๓/๐๒/๒๕๓๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๐๒

นางสาวหฤทัย สุมณฑา

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๐๓

นางสาวอภิสรา สุขส่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงอรชพร ภิรมย์ศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๐๕

นางสาวอรทัย ชัยเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๐๖

นางสาวอินทิรา ติงสะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๐๗

นางสาวอินทิรา เทียนเพชร
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๐๘

นางสาวเมทะนี พิมพิศร
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๐๙

นายไพศาล ขันธ์เพชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กชายธนธรณ์ ศิลาโชติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กชายธนภูมิ เรียนดารา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กชายธัชนนท์ คันศร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงพัฒนดา มณีวรรณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงมุธิตา สารภูเขียว
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงลลิตา จิตตรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กชายวรเชษฐ์ แดงดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงสาวิตรี บุญหวาน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กชายสุรเดช เกษตะระ
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กชายปญญาวัตน์ ไชยแสนทา
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กชายธีรธรรม ไชยลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงลัดดา ศิลาโชติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กชายวาสุกรี ขุมทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษ์สุพรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา กรุมรัมณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กชายสุรพงษ์ คำจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กชายสุริยา ประพฤติธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กชายอริญชัย ทองสาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงเจนจิรา ไชยปญญา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กชายจิตรกร ทองสาย
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กชายชลธาร มิงสอน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๓๑

นายณรงค์ฤทธิ

์

จวงการ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กชายวิรวัฒน์ บุญหวาน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๓๓

นายสัญญา บัวรินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา หมายชอบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา หาวะโคตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงนัยนา แสงลับ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงปริศนา หมูนดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงปาลิตา บุญหวาน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กชายปยะนันท์ สุปตติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงปุณณิตา บุญพบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงภัทราพร นวลใส
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงรัตนากร ผลวัชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงศิวาพร ประพฤติธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงอนุสรา พันธ์ขาว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓ / ๓๒๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงอรจิรา ดวงแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กชายอัมรินทร์ ช่างถม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กหญิงอาภาภรณ์ แพ่งพนม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงเบญญาภา โสลุน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญพบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กชายณัฐพล เพชรินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กชายภัทรากร บุญคง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงรัตนจันทร์ เครือแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงขวัญแก้ว ไชยสาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงจันทนาพร สมวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ พรหมประดิษฐ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงจิตรลดา รุ่งเรือง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กชายชินวร แสนคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงชุติมา ศรีเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กชายณภัทร แนบตู้
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงปนัสยา ฤกษ์รืน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เกียรติกิตติกร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ผกาแดง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงลลิดา ไวสุธี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ขันธิรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงวรรณพร มารเนตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงวริศวรรณ เพชรเสนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงวิจิตรา สุรนารถ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ คำแก่นแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กชายวีระไชย มณีวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงศศิธร พวงพลอย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงศศิธรธีรา เมตตามนุษย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงศิรดา สีกะชา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กชายศิริวัฒน์ สัมฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ภูมิวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงสุชาวดี ไกรษี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กชายสุทธิพงค์ คลองบ่อ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงสุภาวดี บังศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงอชิรญา พิมพ์ทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงอนัญญา ศรีชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงอภิยดา วงศ์ใหญ่
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ชาญชิตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงอมิตา เลียนดอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงอรทัย ใจเรือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงอริสา ทองคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงอริสา เทพวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กชายอัครเทพ แหวนเงิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงอารยา ผิวอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กชายเจตดิลก จันทาทิพย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อยู่เกษม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงเสาวรัตน์ คุณุรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงกุลจิรา ผงผ่าน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงจิรภิญญา ผาทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กชายชญานนท์ มัคนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงธันย์ชนก วิเศษสังข์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงพัชรพร กะการดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทะมาศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กชายสิทธิพร ศรีกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงสุนิสา อินธนู
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงอรทัย ดวงภักใต้
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงจินดาพร ฉอ้อน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงชลธิชา เนียมหอม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงนวิยา โสภาคย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ปงสี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงปริศนา บุญพามา
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กชายรักเกียรติ ติงสะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงศริญญา จำปาหอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงสุพัตรา อารีย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กชายอภินันท์ ปองกัน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงเกษศิริ แก้วมะไฟ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กชายคณิตศาสตร์ หล้าสวย
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงปุณธิกา ผุดดำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กชายพชรพล ประกายสันติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กชายภูมินทร์ ประกอบกิจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กชายศตวรรษ ไกรเพชร
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์เจริญศุภโชค
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กชายสัพพัญู อัมพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงอาริยา บุญส่ง
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงอุไรพร อัตแป
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงเกศกนก โพธิศรี

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กชายใจกลาง วงษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงศรินทรา แสนสำราญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงพรชิตา พรชิตา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงจิรพร เพชรินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงกาญจนาพร บุญพบ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
พานทา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา โคตรวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงขวัญหทัย พงษ์พันเทา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงณิชกานต์ พิมพ์นนท์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงดวงเดือน โพธิขาว

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงธารารัตน์ วรรณทวี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงธีรญา สาระรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กชายนัดถพล วรรณทวี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงพิชชานัน นีระมนต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กชายพีระเดช บุตรโท
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงมัลลิกา บุญกัญญา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กชายวีระนันท์ หรังชะเอม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงสาวินี คำโสภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กชายสุรวรรณ มันคง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงอภิญญา คำศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กชายชัชวาลย์ ผู้มีสัตย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วรรณทวี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กชายธีรพันธ์ วรรณทวี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กชายวิวัฒน์ โคตรสมบัติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงอมรทิพย์ โพธิขาว

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงจิรัญญา อรุณดง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงณัชชารินทร์ นาครินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กชายนันทภพ แสนทวีสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงมัจฉา เชือทุม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

นัยนิตย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กชายชินวัตร โพธิขาว

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงณัฐริกา พิศดาร
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กชายปรีชา วรรณทวี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงสิรินยา นามประภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงไพลิน ดวงจิต
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงกัลยกร คำศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงชลดา นัยนิตย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กชายธีระวัฒน์ นัยนิตย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กชายนรวัฒน์ พรมสี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงนิตยา คำศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กชายนิพัฐพนธ์ สมพะวะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงปนัดดา ดวงเสนาะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงปยวรรณ สายเนตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กชายปยวัฒน์ ตามบุญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงวิจิตรา นัยนิตย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงสุภัทชา วรรณทวี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กชายแอ๊ด นัยนิตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดงยะโสภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงณัฏฐพร ลำภา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กชายผดุงเดช มะวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กชายพูนทรัพย์ พันธ์สุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงวริศรา ชนะไพร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงวิชุดา โนนชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กชายศุภโชค ผาพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กชายศุภโชค มะวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วศรีนนท์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กชายจักรกฤต วรรณทวี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กชายนัฐวุฒิ โพธิขาว

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงนันทิยา หนองม่วง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ บุตรโท
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงภัสรา วรรณทวี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กชายไชยยา โพธิขาว

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กชายอมรรัตน์ คำศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงชนิตา เทืองท้าว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา อังคะณา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กชายธนากร ยอดพงษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงปุณนภา ทำทวี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กชายพูนทรัพย์ สะโสดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กชายวิโณทัย บัวบาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงสายนำ สมจิตต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กชายอนุกูล บุญสิงมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กชายอนุชิต ยอดพงษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กชายพงศธร บุญครอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงวรัญญา โลกรักษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายวัชรพงษ์ บุระพิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กชายธนโชค แสงขาว
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายเอกราช พรมชาติ
๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายธนากร แสงขาว
๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงกัลญา ดังผง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กชายชนะสิทธิ

์

บุญนำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงชลธิฌา โพธิขาว

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงฐิติมา วรรณทวี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ ปุวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กชายธเนศร์ นะรา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กชายนพรัตน์ โพธิขาว

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ มาก๋ง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กชายพัชรพงศ์ วรรณทวี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงพัชราภา ยิงสมบัติ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงศศินันท์ วงศ์ประเทศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กชายสมศักดิ

์

จิตสมัคร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงอรจิรา ตามบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กชายวัชรินทร์ แอนโก
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงวุชลิดา บัวอุทัยศิลป
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงสุขะตะ ครรไลลักษณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กชายธนากร สว่างชาติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงนัทฤดี อ่อนเกษ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กชายชานนท์ คำศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กชายวีรภาพ โคบุตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงอารยา มนต์ขลัง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ เนตรพันทัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ ขันตี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงจินตนา ประพฤติธรรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กชายวรากร วรอรรถ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงสุพัฒตรา สุขประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กชายปยพนธ์ อุปแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กชายปยพัทธ์ อุปแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงพีรยา แสวงทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงไปรยา เมืองแสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๒๙

นางสาวลัดดา เทาศิริ
๐๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๓๐

นางสาวนภาภัทร สีสัน
๒๘/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๓๑

นางสาวรุ่งนภา ทองใบศรี
๐๗/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๓๒

นางสาวโสภา ใจภักดี
๐๓/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๓๓

นางมารี จันทร์ลี
๒๔/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๓๔

นางสาวพิกุล วงษ์ใหญ่
๑๓/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๓๕

นางชนนี ชัยเดช
๑๘/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๓๖

นางปราณี วิริยะจิตต์

๒๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๓๗

นายพิสิษฐ์ สุทธไชยวัฒน์
๐๗/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๓๘

นายสุเทพ ปดปอง
๐๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๓๙

นายเอกพล นิลวัน

๒๙/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๔๐

นายผดุงเกียรติ สีคำ
๑๒/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๔๑

นายกิตติศักดิ

์

มักสัน
๐๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๔๒

นายธีระพงษ์ รักษ์สุข

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๔๓

นายสุรศักดิ

์

แซ่อึง

้

๐๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๔๔

นายเอกชัย พิมพ์นนท์
๐๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๔๕

นายโชคมีชัย แก้วคง
๐๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๔๖

นายยอด วงค์สาสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๔๗

นายอาทิตย์ ผุยอุธา
๒๗/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๔๘

นายวิชัย เลิศผล
๑๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๔๙

นายภูริณพัฒน์ ดวนใหญ่
๒๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๕๐

นายสหชัย สุทธิพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๕๑

นายเอกชลิตร ถาพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ งามวิลัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กชายนัฐวุฒิ จันทร์กล้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงรุจจิรา พรมโลก
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ พรมสอน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงอรนภา ศรีทองสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงสุพิตตา วรรณทวี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กรรมธร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงฐิติมา วระวงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กชายณภัทร งามมาก
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงนิตยา กรึงไกร

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงปฏิภา กาละพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงวินัสนีย์ ทาทองเชือ

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงสิริโสภา สมนา
๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงสุวนันท์ โสพิศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กชายอนุชิต สมสะอาด
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุดเทวา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงจิรภา วังเอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงจิราพร บุญส่ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงณัฐพร พูลเพิม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงทองจันทร์ บุญอาจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงปยนุช พรมชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงปยะดา สนทยา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงวนิดา เฉลิมบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กชายวีระชัย งามมาก
๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ ทองบุญเกิด
๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กชายศักรินทร์ จรรยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงอริยา พรมชาติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงอลิษา เมยแดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงอาริยา สำลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๘๒

นางสาวดราณี สกุลอินทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ นิลคง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๘๔

นางสาวเจนจิรา มาระโย
๑๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๘๕

นางสาวยลดา พระบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๘๖

นางสาวสุดา โสพิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๘๗

นางสาวอรยา ทองใบ
๒๐/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๘๘

นางสาวสุดารัตน์ โสสอน
๑๔/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กชายกลยุทธ เอิบสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงจิรนันท์ เอิบสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กชายจิรายุทธ จำปา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายณรงค์เกียรติ พรชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กชายณัฐกฤต
ยงธนาสารสมบัติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กชายธนสิน สิริ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กชายธีรภัทร พันธ์มา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กชายปรมินทร์ พงษ์พันเทา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กชายสุรเดช เกษแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงอาภาสิริ สมจิตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ส่งวาจา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร มูลมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายณัฐภพ บุญสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงทิพยาดา ระยับศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กหญิงนลัทพร กรรณลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงนัชชา ศรียงยศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กชายปติวัฒน์ ชิณคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงพรชิตา จุมพล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงพินทกานต์ ศรีหวาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงพีรดา ศรีสลับ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ส่งวาจา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กชายวรเวช ธรรมนิยม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงสาลินี ระยับศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กชายอนุชิต สมุทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงอรัญญา จันทเหล็ก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กชายอัครชา กันยาโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กชายไกรวิชญ์ ศรียงยศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงนันตกาญจ์ โยธา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กชายสุวิทย์ โรมรินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ หาระกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงเฟองฟา หมุ่ยโท
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงไข่มุก ชูวิเชียร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงพรต วัดพงพรต  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงศุภิสรา สาธุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กชายเอกรินทร์ นางรองศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กชายธีรพล พรหมพิลา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงทิพย์วารี บุตรบุราณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กชายบุญยัง ระเมียดดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กชายปณชัย พิลัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงปนัดดา อรัญทม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กชายประมุกข์ วงษ์ซา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พริงเพราะ

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ จังอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงพันธิพา ถินกำแพง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงรุ่งวิมล ถนอมหมู่
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงกนกอร เข็มทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงกิตติพร บุญเติม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงนงนภัส มหาธาตุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กชายนันทพันธ์ จันทร์เต็ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กชายภัทรพล วิลัยเกษ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงรังสิยา พรหมโคตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา ระเมียดดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงอารียา บุญสำเร็จ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงเนตรนภา ชนะภัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กชายธนศักดิ

์

ระวังชนม์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงพัชรา ดาวเรือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ไชยบำรุง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กชายวัชรพงษ์ สุดสังข์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กชายวีรภัทร ขันคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กชายสิทธิชัย สู่สุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงสุภาพร วิจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงอารียา ขันคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงนันทิชา เท่าสิงห์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงสุธิมา นวลอินทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงจินดามณี พรหมโคตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กชายนิพนธ์ ภูคลองพลอย
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กชายพิพัฒน์ บำรุงธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญใหญ่
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กชายฐาปนพงศ์ ทองสุทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงณัฐนิชา สมถวิล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กชายณัฐพล ศิริวาล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นารี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงลลิตา ไชยสนาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กชายวัชเรนทร์ ยายีรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ อุดมรักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กชายสมศักดิ

์

ผุดผาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงสุกรรยา ศรีลาภัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงสุมาลี แสงดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงกัณฐิกา อรัญทม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๖๗
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ลาเลิศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กชายรพีภัทร เมืองจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กชายกันทากร อินทประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงศศินา สืบสาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กชายกฤษณพงษ์ พวงคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงอณุธิดา ยีสุ่นหอม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ดมอุ่นดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ผาคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรรมบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงชนาภรณ์ ธรรมบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กชายชุติพนธ์ แสงงาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กหญิงชไมพร ศรีสุรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เกษีสังข์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กชายธวัชชัย คำภักดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงธัญชนก ชอบการไร่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงปยะพร ทองปญญา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ บำรุงแคว้น

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กชายวรรณชัย ผาคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงวรรนิสา โพธิแสนหลี

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ อรุณเกตุ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กหญิงศศิวรรณ แซ่จิว

๋

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ เกษีสังข์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กชายปรวัฒน์ สอนบุญทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กชายอัครพล ศรีสมหอม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กชายกรวิชญ์ ราชพิมพา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๙๒
เด็กหญิงจันทร์มณีพร

ภูสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายถิรวุฒ พานเงิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงธารารัตน์ นิลกร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงนลพรรณ มีไม้ดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายภวิษย์พร เพียงทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงมลฐกานต์ นิยม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สาลีพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงศิรินภา นันทสาร
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงศิริประภา ทุมพร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงศุภนิดา ทองค้อ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยิงสวัสดิ

่ ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงสโรชา แก้วเชียงทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองพิลา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กชายบุรินทร์ พวงทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงปทุมวัฒน์ โสพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงปริศณา ธรรมบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๐๘

นายปวีณ คำภะวา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กหญิงพัชริดา สาลี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงวิราวรรณ ยงแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โพธิแสนหลี

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงสุภาวรรณ หน่ายแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๑๓
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ พานคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กชายธีรพัฒน์ สมสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงนราทิพย์ สินศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กชายบัญณวิชญ์ นิลเกษ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กชายพีระพล บุญพบ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงกนกพร เดชกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงอัญชุลีพร อัครบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองวงศ์ญาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงปนัดดา หัสคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงมยุรี สงสัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงสุพิชชาพร พิลัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กชายญาณวัฒน์ โปร่งจิต
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กชายธีรพล ถาวร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กชายภาสกร ภาสดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงลักขณา สิงห์แก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ธรรมนิยม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงสุภาพร จำปาแดง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดหนองเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงจริยาพร คำเหลือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงพจนา บุญมาก
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงศศิชา ทองแสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงสุรัสวดี เกษกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงอรปรียา ทองแสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงอารียา สำราญลำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กชายภรัณยู จองสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กชายกีตาร์ ภาดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กชายสกุลชัย ทองลือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กชายพลพล แจ่มใส
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กชายอัมพร นัยนิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงสุนันทา ทองเชือ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กชายกฤษดา ฮงทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงจันทกานต์ พักวัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

เวฬุวนาทร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงฐิตาพร เบ้าทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ สงวนศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กชายศุภกฤต ไชยมงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงสิรินภา สีหาภาค
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กชายสุทัศน์ ทองแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงสุรภา ฮงทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กชายสุริยะ แสงสาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กชายอดิศร ปราณี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กชายกิตตินันท์ สรรพศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงจินตพร บุญเอนก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงจุฑาศินีย์ ทองลือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กชายฐิติกร สารภาค
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สรรพศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กชายธีรพล พลศักดิศรี

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กชายพงศกร ปชชาบุตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กชายพรรษา บุญเอนก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กชายภูริชญ์ ทวีสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงมนฤดี บุญจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงยุวนันท์ บุญเอนก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กชายสิรภัทร ชนะกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงสุจิตรา โคตสีสาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงอรจิรา สามงามพุ่ม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กชายอริย์ธัช สิงห์งาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองสาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงกุลปรียา เงาศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กชายคมกฤษ ศรีสมัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ กำปนทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เงาศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กชายธีนภัทร เจริญนาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กชายนฤเบศ จันละออ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กชายประธานพล จันทร์ละออ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กชายปยบุตร เงาศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงรินรดา พวงนิล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงลักศิณา เกษทองมา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงศินิตตรา สีหาภาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กชายสราวุฒิ กัดสี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กชายสิรวิชญ์ เขียวอ่อน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงสิรินทร์ยา แสวงพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงสิริวิมล แสวงพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา เชือท้าว

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ เงินขาว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

แก้วจันทร์ดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุขสมจิตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กชายองค์ชนะ จันทร์ละออ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงอธิติญา จันละออ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ เงาศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ บูระสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กชายเตชะวิทย์ สารภาค
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงกมลนิตย์ เขียวอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิมณีย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กชายกิดากร พรหมเนตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์ละออ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กชายขวัญชัย ไชยทาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงจริยาวดี เงาศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ พลศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กชายจีระวัฒน์ จันทร์ละออ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงชลดา เขียวอ่อน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงณนิดา เงาศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงธัญชนก เงาศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทิน่าน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงธาราภรณ์ กำไรทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กชายบวรทัต แสวงพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กชายปญญาพล ชาญวิเศษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ละออ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กชายวาทิตย์ เงาศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงวิรงรอง ทองเบ้า
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กชายศราวุฒิ เจริญนาม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา แสงส่อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงสุธินันท์ เงาศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงสุวรรณา คำศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กหญิงอนันธิดา จันทร์ละออ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงอรยา เงาศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กชายเจริญชัย เงาศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงเมทิตา พลศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงใบหม่อน คูณสา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กชายณรงค์ชัย จันทร์ละออ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กชายกิตติ จัดกิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ละออ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กชายธนธรณ์ ศรีรอด
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กชายธวัชชัย เงาศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กชายนครชัย แสวงพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กชายปริญญา จันทร์กลิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงรุจิรา สุระโคตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงวนิดา เชือทอง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงสุทธาทิพย์ บุญเอนก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

เงาศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ เงาศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงกมลวรรณ พรมดวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงจรรยา ชูศรีเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗ / ๓๒๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงชนรดี สังข์ทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงชลธิดา อุ่นอ่อน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กชายธนากร เอกศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กชายนัทธพงศ์ จัตกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กชายปราโมทย์ อุ่นอ่อน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงมณียา มังษา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงวิญาดา หมืนสุข

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงวิรดา แก้วละมุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กชายอติเทพ ค้าโค

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กชายอิสระ อุ่นอ่อน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงการันตี บุญศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กชายจักรินทร์ สมนึก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กชายธนชัย เวียงคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ วราบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เนินบก
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงศรัญญา ชารีวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงอัญชลี ชารี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๕๒
เด็กหญิงเหมือนตะวัน

ชารี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กชายกิตติพล บุญเชิญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

พิมพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ จีนมาก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงณิชา สารผล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กชายธนโชติ พอกพูน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงปญญาพร ปทุมมาศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กชายพิสิทธิ

์

วราพุฒ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงอินทิรา ชารี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กชายณัชพล จำปาอ่อน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ วรบุตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กชายนันทยศ วราบุตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กชายปยวัฒน์ สุขพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ พิมโคตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กชายพัชรพล จันทรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กชายภูมินทร์ วรงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

บัวลอย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กชายวงศกร เนตรหลับ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กชายวิวัฒน์ เบ้ามณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงศศิธร วราพุฒ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงศิราณี แก้วพวง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงอลิสา เอกศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา จันทะศิลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กชายเจตนันท์ บัวลอย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กชายกฤตพจน์ จันทรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงจริญญา ชาลี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กชายจิรโชติ ศรีหาวงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงชมพูนุช แก้วพวง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงนันทชา รักษาชาติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กชายวัชรากร ชาติมนตรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงขนิษฐา ชาญเลิศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๘๓

นางสาวภรณ์ระวี สกุลนามรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงลัลลลิตร สารพันธุ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงวรินทร บุญลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๘๖

นางสาวจิราพา นันทะบัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๘๗

นางสาวชฎาพร ทวีจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๘๘

นายธีระภัทร์ ทิมสันเทียะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กชายกิตติพงษ์ พิมพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงจินดามณี บุญเสนอ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ เขียวอ่อน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กชายประวีร์ คำศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงปนมุกข์ มีจริง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ คำศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงมินา บุญเสนอ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงวรรณกานต์ นากูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กชายอัครชัย ต้นสิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ อาสาศึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กชายนุติพงษ์ หมืนสุข

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กชายปุณณเมธ ทาระ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงภัทรจาริน คำเพราะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ต้นสิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงอาทิตยา นามนัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงณัฏฐกฤตา วรรณทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กชายภวิเชษฐ์ บุญเสนอ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กชายคงฤทธิ

์

เหมือนมาตย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงจิรประภา สืบเสน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงณญาดา บุญถนอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงสุวพัชร บาลไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กชายทศวรรษ เชิงหอม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงสุชานันท์ เหมือนมาตย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงกัญญาภัค เขียวอ่อน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กชายชัยประสิทธิ ส้มโย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงธนาภา สุรวิทย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กชายธนายุต พัทธศรีมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กชายธวัชชัย สุนาอาจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายนิรวิทธ์ พันธ์ขาว
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กชายภูศณะ อินพูลโสม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กชายสิริมงคล สำราญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงสุพิชชา สุรวิทย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๒๒
เด็กหญิงอภิญญาภรณ์

สุรวิทย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กชายเดชาวัต สวัสดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงมณฑกานต์ เหมือนมาตย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ นามสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงมยุรี แก้วพวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงวรัญญา กายวิทย์กุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กชายณัฐนนท์ กัญญา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กชายพูนศักดิ

์

พิมพ์แมน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นัยเนตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กชายธิบดี บุญลา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงปนัดดา คูหา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กชายณรงฤทธิ

์

บุญลา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กชายมานะ ศิริบูรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ พิเชษโสภณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงปาณิสรา บุญลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงอรนลิน บุญลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงไพลิน ยาทา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายสุรชัย คูหา
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กชายคุณากร เอียมรอด

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ วัดบ้านบัวน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงพรสินี เวียงคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ วัดบ้านบัวน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กชายภีรพล ศิริบูรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ วัดบ้านบัวน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ผลเกิด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ วัดบ้านบัวน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กชายธิติ อำสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ วัดบ้านบัวน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กชายภานุวัฒน์ พวงจำปา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ วัดบ้านบัวน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กชายนพรัตน์ เวียงคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงกิตติยา สุภาพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กชายคณิศร พุฒพวง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ศิริบูรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มาคำรอด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กชายปวริศว์ เวียงคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ จ้อยสาคู
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กชายพงค์ศิริ พันธ์วิไล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงวิภาดา ชินทอง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง

วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงสาธิตา อุณศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง
วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงจินตรา บุญสร้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงฐิติยา โพธิจันทร์

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงศ์ชนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองงอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงกาญจนา เนตรน้อย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ คำอุดม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงขวัญหทัย พิลาทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงขอขวัญ อัมภรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กชายธนากร สายเสน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กชายธีรวุฒ มังษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กชายธีรโชติ เงานอ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กชายนรัญจ์ โคตรชมภู
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กชายภัทรพล พิมพ์สมาน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กชายมงคล สมบัติหอม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงรวิสรา อัมภรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กชายวัชรากรณ์ ค่าแพง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กชายวีรภัทร เตชะนัง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กชายวุฒิพร ประชาสุ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงศศิประภา จันดาบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญรินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กชายศิวะณัฐ แซ่แต้
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงศุพิชชา เขียวเขว้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กชายสิทธิโชค จันทาพูน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงสุฐิตา จำปาเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงสุธิดา พูนลาภพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จรัญญา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กชายอติวิชญ์ กุมภวา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กชายอนุวัฒน์ เอมโอษฐ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงอริสา แดงเกลียง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงอลิษา ทองอ่อน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงอินทิรา อ่อนโพธิแก้ว

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กชายเฉลิมชัย นามนาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา สอนโคตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงขวัญดาว ศรีแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงคีตภัทร ทัดเทียม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กชายคุณากร พรมโสภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กชายจิระศักดิ

์

เชือหลง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กชายชัยเจริญ วราพุฒ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงชุดานันท์ เอกศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงญาณภัทร เจริญทรัพย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กชายฐัตพงศ์ ดาดวง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กชายณัฐดนัย จันทร์ถา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กชายณัฐนันท์ ทุมอ้ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กชายณัฐพล จอมนพ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กชายณัฐพล พละศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กชายณัฐพันธ์ พละศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงทิพวรรณ จันตรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กชายธนกร อ่อนโพธิแก้ว

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กชายธนพงศ์ อ่อนโพธิแก้ว

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงธนพร แผลงงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงธัญญาลักษ์ สมบัติวงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ตันสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

คำจะพรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงธีราภรณ์ พันธ์ผา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กชายนนทพัฒน์ ธรรมรส
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงนันทกานต์ เสาร์ชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงนิภา บุญเชิญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กชายนิรันดร์ แดงเกลียง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงนิษฐกานต์ คำเพราะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงนำฝน จันทกรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กชายปกรณ์เกียรติ อรรถสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงปนัดดา อุดม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงปราณปรียา หมายมัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงปรีชญา ลินลาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงปวิชญาดา อัมภรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงปานชนก อัมภรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงปาริฉัตร มาแย้ม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กชายปยศักดิ

์

แสงใส
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๒๔

เด็กชายพงศธร พิริยะกิจไพบูลย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงพรรณรินทร์ ยอดยาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กชายพิพรรธณ์ เอียมปราณีต

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พันธ์มา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองทวี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงพิริยาพร คำภานิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กชายพีรพล ศรีสำอางค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงภริตา พุทธขันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิลาเณร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กชายภูมินทร์ พรหมอุ่น
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กชายภูวดล ชุมวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กชายรชต บุญวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กหญิงรติมา วิมลสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีชัยบาล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กชายรัฐพงษ์ ไล้ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กหญิงรัตนาพร ชินกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงวรัญญา เพชรผา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงวรัญญา แจ้อุบล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กชายวรโชติ ขันธ์ขวา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงวันฟาใส รองสุพรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงวิภาวี จิวสูงเนิน

๋

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงวิรกานต์ แสนคุ้ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงศรัญญา ไกษร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงศรีพร สุภาพ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงศิริพร เรืองฝาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงศิริพัชรา พิมพา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กหญิงศิริมา บุตรวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กชายสราวุฒิ ทองเพ็ญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงสิราวรรณ บัวจูม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา อัมภรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงสุนัฐดา พวงจำปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงสุพรรษา ดวงเสนาะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงสุมิตา จันใด
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กชายสุรเดช อยู่ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กชายโชคชัย สุขศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กชายไชยวัฒน์ วีระวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงจิตรา อินศวร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงชลดา ยศโสธร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงฌาญา ดาดวง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงธัญชนก ศรีเจริญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงนัยนา พุทธโค
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงวีรดา สนิท
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา พืชศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงกาญจนา นาทันริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พันธ์ชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงยุวธิดา ดวงเว้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงวันนะภา เปรียมสติ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงสุภาพร สนิท
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ทำธุระ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงภัคจิรา วรรณะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงศรัญญา พันธ์วิไล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงสกาวเดือน สุพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงกัลปงหา โฮมหุ้มแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สุพล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงสุจิตรา สุวรรณดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงสุภาวดี สีมา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงเกศสุดา สุทธิศิริ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กชายเมธา คงหนู

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กชายทินกร กองจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงวรณัน สุขเสมอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กชายวัฒนพงศ์ นามเสาร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กชายวิชานันต์ แจ้งกระจ่าง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงสายฝน วงษ์ประเทศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กชายชวัลวิทย์ พวงจำปา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ สงค์เมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กชายณัฐนัย บุญใหญ่
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กชายทินกร กิงเพ็ง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กชายธนากร สงค์เมือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงธัญญาเรศ สีดามาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กชายสุดทีรัก

่

ไชยสิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงอภิลดา บุญน้อม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มณีพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญเฉลียว
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กชายธนศักดิ

์

ศรีนวล
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงศรัญญา สายแพง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงศศิกานต์ กำจร
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กชายสกล สร้อยศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายสุดทีรัก

่

คำภารัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กชายเกรียงไกร ศิริบูรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายเทวราช บัวลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

พหุนันต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศาลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กหญิงวิภาดา กันยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กหญิงชลิตา นามบุญเรือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กชายธนาวัฒน์ คำอุดม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กชายวันสงกรานต์ จวงจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กชายสุภัทร จำปาเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงเบญจพร อิมอ้วน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ วรรณทวี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กชายกิตติพศ มูลทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงธัญรดา สิมณี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กชายณัฐพล แสงเนตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงดาวนภา สุขอ้วน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กชายฟาลิขิต ชัยวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กชายมานพ อนัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กชายรัตนศักดิ

์

ศรปญญา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กชายวิชญ์พล สมานรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กชายวีรพล บรรเทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กชายสราวุฒิ สิมณี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปะละกัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงกมลมาศ สุขอ้วน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีวิชา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

หอมสมบัติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กชายนฤพล ขวกกุนทา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงยุภาพร สุขอ้วน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงวิลาวรรณ สิมณี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กชายสุติพงษ์ โถนารัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงเสาวนีย์ ห่วงเพชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงชุติมา สมมงคล
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ลินลาศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๓๕

นางสาวเกวลี ขุนสวัสดิ

์

๗/๐๙/๒๕๓๘
โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๓๖

นางสาวสุจิตรา วงษ์ภักดี
๔/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๓๗

นายธนากร พรรษา
๓๐/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงเศรษฐวลี สารบุญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กชายณัฐพล ทาไร
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กชายสันติภาพ อัมภรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงเกตน์สิรี พละศักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กชายชลกรานต์ จันทร์จูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กชายธวัชชัย สรรพศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงพจมาน อัมภรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กชายวทัญู นาคปฐม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กชายคณากร นานอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กชายธีรพล คำนนท์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงนิรภัทร ชราศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงปาริชาต ลาภประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงมยุรี ไชยสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กชายอิทธิ มูลละออง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กชายกฤษณ์ศดา เหรียญทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทาระ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงกาญจนา ฉลวยศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงพรนิภา ทองไทย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงยุพาพร สาระภาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงฤดีรัตน์ ชารี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ขำตา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กชายสัญญา ชัยปดถา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กชายอดิเทพ สอนหอม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กชายอนุชิต วิงปญญา

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงอารียา ศรีวิบูรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เหรียญทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์หมืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงจันทิมา ศรีเสริม
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงจารุวรรณ สุภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงจุฑามณี มณีวงศ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองลือ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงปนัดดา หนูดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงปนิตตา อ่วมอยู่
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กชายพัฒน์ บุญรินทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงลลิตา ฮงทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงสุชาดา คำโฮม
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงอมลวรรณ บุญรินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สีแสด
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงฉริยภรณ์ เขียวอ่อน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงทองพูน มีชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กชายนพรัตน์ บุญรินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญรินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงพิกุลแก้ว อุ่นอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ บุญศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงสุฑารัตน์ บุญเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงอรยา พุฒพวง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กชายอรรถพร ทวีสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงอินทิรา นนทวัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงเดือนฉาย ทาระ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๘๘

นายจตุรงค์ ฮงทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๘๙

นายธนาดล ฮงทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงปยดา สารภาค
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๙๑

นางสาวศศิธร เหรียญทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๙๒

นายสรศักดิ

์

คำศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๙๓

นายอนุชา สาระภาพ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๙๔

นายอังคาร ธนะศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๙๕

นายจักรพงษ์ ศรีสำอางค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๙๖

นางสาวจิรารัตน์ อุ่นอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๙๗

นางสาวจุฑาภรณ์ ภูติยา
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๙๘

นายบุญฤทธิ

์

ธนะศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๒๙๙

นางสาวปริฉัตร สลักคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๐๐

นางสาวพัชรนันท์ เงาศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๐๑

นางสาวอารยา คูณศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๐๒

นางสาวเสาวลักษณ์ พละศักดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๐๓

นางสาวจุฑามณี วงศ์พิมพ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๐๔

นางสาวธนภรณ์ เงาศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๐๕

นายมนตรี ศรีมาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงฉวีวรรณ บุญอาษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชินพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงพรนัชชา ผิวจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กชายภาษิต ฮงทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กชายวงศธร คติสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กชายเรวัต สุวรรณดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงรัตตินันท์ ทองลือ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงธนานิตย์ ใจตรง
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงวนิดา เฒ่าบุตรศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กชายวิทยา ภูเขียว
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงณภัทร พรำนัก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงปรียานุช สอดศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กหญิงปญญากร พรำนัก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สะใบ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงวิศดารัตน์ รักษาเชือ

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กหญิงสาวิตรี ชาญนอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ ห่อทรัพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงค์พุฒ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงณราภรณ์ กาจณรงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงนฤมล คำจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กชายปุลวัชร อยู่ศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงภาวิตา ชุมชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงสุจิตรา ศิริบูรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กชายอรรถพร ศิรินัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงแก่นจันทร์ พรำนัก
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงนภัสสร ศิรินัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงนิตยา เคล้าละม่อม
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กชายนิพนธ์ แก้วรักษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงมณีนุช มนตรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงมุธิตา สงค์จันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงรุ่งนภา พรำนัก
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วกุลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ พรำนัก
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร โสดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กชายธนกฤต กล่อมจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กชายธีรสานต์ ไชยปญญา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงนิตยา พรมงาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงนิยากร พิลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงสุพิชชา ศรีแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กชายธีรนานนท์ เดชโชค
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงสุวรรณี อุดขันจริง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เกตุกรรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กชายวิรุต รัชนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กชายจตุรงค์ สุขวงค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงอมรลักขณา บุญช่วย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงสุรินทรา อิมเต็ม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงรุ้งทิวา หงษ์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชนะวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงวรรณภา หงษ์ทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงโชติรส นาคละออ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน บกบ่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กชายนพรัตน์ ดีภักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงวิภาพร แตะต้อง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงรมย์ลิน กุโพธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงพิมภินันต์ สุดใจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงคุลิกา พิมาน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก่นแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กชายกฤษดา คำผา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงนีรภา ชาภักดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กชายวัชรเกียรติ มหาสงคราม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กชายศุภกริช บัวทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กชายอภิชาติ สุดศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กชายเมธา แจ้งมณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กชายกณิศ ดาวไธสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ นวลสิว

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กชายธิติพัฒน์ สมศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงนิสรา ผาแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กชายภูผา บุระคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำโสภา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีจู

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กชายธิติสรรค์ ปองเศร้า
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กชายประกฤษฏิ

์

ไขศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงพรทิพย์ พนม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงวนัชพร รักษาเชือ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงสุคนธวา บัวแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กชายณัฐพล จะกะโทก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผิวพรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กชายศักรินทร์ ชาลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กชายสุทธิภัทร แก้วมนตรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงอารยา จันทร์แจ้ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กชายฉัตรมงคล เกิดสุขผล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กชายธีรภัทร ภาวัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กชายบัณฑิต สายแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงสุพัตรา แสงสุด
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กชายณัฐพนธ์ ชมภูพืน

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กชายสุทธิชาติ เผือแผ่

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กชายปยวัฒน์ ประทุมรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ร่องวารี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงกนกนาถ ศิริญาณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงกนกพร ไชยรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กชายกริชเพชร วรรณเวช
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กชายกิตติ วรรณทวี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กชายขวัญชัย วรรณเวช

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายครุฑพล มะนิมิตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กชายจักรินทร์ นิยมพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๐๓ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์
ราชทวี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงจิรดา พุทโธ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ พนม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงทานตะวัน โสดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กชายธีรภัทร บุญยอ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงปณิดา ศิริโท
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงพรชิตา จันทร์สิงห์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กชายวีระภาพ จันทร์แสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงสุทธิดา อนันต์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กชายสุธิมนต์ สารสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงอินทิรา ผาแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กชายแสนภู ทองดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงขวัญจุฬา ชิณวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงฐาปนี สุดใจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายประดิษฐ์ สุขเมือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงพิชญา หางสลัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงมนัญชยา เกาะอำไพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงชลดา พวงพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงสิริยากร สุระเสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๒๒

นางสาวสุภัสสร บุญไสย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๒๓

นางสาวกัญญารัตน์ แขมคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๒๔

นางสาวนิชาดา บุญยืน
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๒๕

นางสาวอรอนงค์ ดีตุ้ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงสุวรรณณี แสงใส
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงไพจิตร ศรกิจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงนิภาพร บุญนำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงชลธิชา นันทา
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงธนาภา บัวแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงรัตนาพร แข็งศันต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญปก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงไพลิน แสงเดือน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงกาญจนา ธรรมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ผิวนวล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ปาคำทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กชายนิรันดร์ บุญประเคน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงวราพร พิมพร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กชายวีรภัทร คำศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กชายวีรภัทร บำเพ็ญสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ สารการ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงจรรยพร คำศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงณัฐริกา พุทธแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กชายธนภัทร บุญอุ้ย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กชายมนุเชษฐ์ พรมวรรณา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กชายวสันต์ สงวนงาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กหญิงวารุณี โพธิกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กชายอรรถพร เหล็กเพชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กชายกฤษณะ นามพรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กชายกังวาลย์ไพร ชัยพรมมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กชายธนากร ชนะดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กชายนัทธพงศ์ คุ้มคง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กชายพลพล นามพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กชายมงคล พลหาญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กชายวิษณุ นามพรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

อบมาพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงณราทิพย์ ไกรษี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กชายมานพ กรัตพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กชายวิชิต ผิวนวล
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กชายเกรียงไกร ไชยเนตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงอรุณทิพย์ ทับละคร
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ ชมภูพืน

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงชลธิชา แขมคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ สิมมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กชายธนากร บุญคาน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ โนนสังข์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงนันธิดา แก้วสง่า
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงลลิษา คงสิม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงวิจิตรา อ่อนจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กชายศิรวิทย์ วงษา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กหญิงศิรินภา วงค์ละคร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงสายธาร คำสอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กหญิงสาวิตรี อัมภรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กชายอภิวิชญ์ สีหาบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงนันทวรรณ์ ประทักชินัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กชายปยะวัชร์ พงษ์พันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงพรสุดา จันทร์ดำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กชายยศสุนทร ทานะคุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กชายฐิติพงษ์ พวงจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ วิมลศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กชายธวัชชัย อ่อนจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงสุมิตรา อุลา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงวัลภา พรมรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

วัดลือชัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กชายชโยดม แสงสว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงอรวี ตุนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ พิมพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กชายคฑาหัสต์ สืบสิมมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พลชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงวิภาวดี ผิวนวล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงสายชล สืบศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงสุธิตา กฤษณการ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงแพรวา สายลาด
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กชายปญญา รินรมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กชายสันติ สีหาบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กชายกิตติธาดา ปลืมกมล

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงอรุณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กชายโกศล สีหาบุตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กชายนัฐกุล ศรีสม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๔๙๙

เด็กชายบัณฑิต โสรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงลลิตา วงศ์ใหญ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กชายศุภกร พงษ์เกษ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กชายสิปปกร พละศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงเบญจภรณ์ ธงศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กชายกิตติภณ พวงจำปา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กชายดุษฎี วงค์ใหญ่
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กชายอดิศร ธนันชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พวงจำปา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กหญิงกันยาพร ศรีเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงขวัญจิรา เงาศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ภูอ่อน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงณัฐฑริกา บุคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงธนภรณ์ สายอุทา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กชายธราเทพ กาหลง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กชายนันทวัฒน์ พรมดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กชายบุรินทร์ เอกสพัง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายปณณธร วงศ์ชนะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กชายภูตะวัน สีหาบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงยลรดี พงษ์พรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายอภิวิชญ์ สังสีแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กชายเจษฎา โพธิราช

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงไพลิน ภูดวงจิตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ กิงบู

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ จิตเสนาะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กชายศุภโชติ อ่อนพุทธา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กชายสุริยะ สุขหล้า
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กชายชานนท์ โสภาสูงเนิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กชายวิวัฒน์ ศรีหาจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กชายอาทิตย์ ปูวัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กชายชลชาติ กิงเล็ก

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กชายวุฒินันท์ โคตรพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กชายแสงสุรีย์ วงศ์ใหญ่
๑๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กชายชโณทัย พลศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ นามโสภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กชายธนิสร บิดร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กชายพงศ์สกุล บุญมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงลลิลทิพย์ ศรีใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงลลิศา ศรเพชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงไอรดา บุบผาสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมมี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กชายธงชัย ราชบุญคุณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงปราณปรียา จันทาดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงพิชญา ผคังคิว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงวริศรา สุตาวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กชายวิชชากร สืบเคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงอาทิตยา สืบเคน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กหญิงกนกพร เส็งดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กชายกำพล สีหาบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กชายณัฐพล บัวงาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กชายณัฐภัทร พลบุญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กชายนันทกานต์ ทองสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงปณิตา เพชรผา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงภัทรวดี สุขสะเกษ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงวรรณนิดา บุตรสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กชายเจษฎา สีหาบุตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กชายกุลวนิชย์ กิมเกลียง

่ ้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กชายจิระพงษ์ จันดาบุตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงจิรัชยา สีใส
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กชายปรเมษฐ์ ตะนะสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงวรรณฑนา บัวลอย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงศรัณยา สุวรรณสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงสุวนันท์ เชือเคน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กชายเจษฎา จันดาบุตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เสียงใส

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงกชกร นาสาธร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา บุรีวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กชายจิรัฐพงศ์ โพธิภา

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กชายตะวัน จันทร์แจ้ง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงปริชญา เชือเคน

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงปฐมาวดี อินทพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงวรรณกานต์ เม้าทุ่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงสุวนิตย์ บุญสมยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงอภิญญา สมพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กชายกฤตนัย สายราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงญาณธิชา ยุภา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงสุธิราพรรณ อุดชาชน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงสุวาทินี สาโถน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กหญิงณิชาดา ศรีเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กชายธรณินทร์ วงศ์สุทา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา วงศ์พุทโธ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงกมลชนก สะอาด
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กชายกฤษฎาพร เจริญนิตย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กชายกิตติพงษ์ พันแสนแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กชายตะวัน โสวรรณี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กชายอภิลักษณ์ ประสาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กชายธนพัฒน์ พรหมศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงนิรชา เทียมใสย
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ อุ่นคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กหญิงทวีลาภ นาคาธร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กหญิงสิริจันทร์ เสียงอ่อน
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงอัญธิชาพร กตะศิลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงทรรศมน ชาวประสา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงนารกฐชา วาโย
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงปาริฉัตร อุ่นอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา คูคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

เพิมผล

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงนริษรา นิลวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา จันทสิทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กชายราชภูมิ แผ่นศิลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงนำฝน เจ้าค้างพูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงพรพิมล สมศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงชลธิชา ปูพบุญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงเตชินี อุตรวิเศษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กชายปราณวัตร น้อยวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงปนัดดา พวงบู่
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงปามสุดา คาวี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงไข่มุก แหวนหล่อ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กหญิงสุมินตรา เอกศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กชายวัชรินทร์ สีเสน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชาลี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงลิษา สวนดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงพรรณศิริ วิมูลอัด
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ มณีนิล
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงเพ็ญประภา บัวศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงนิสา ผมพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงสุลิทสรา ชาวสน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงอริสา อรรคบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงจิรประภา ลึมนอก

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กชายนพพร โคตรมงคล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กชายภัคพล พรมทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงอธิติยา เยียมไธสงค์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงจินตามาตร์ เอกฉัตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษีไศล กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กชายศุภณัฐ คำสอน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงนนทิยา บุญสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ บัวส่อง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา คูณสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา หล้าศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงสุวนันท์ แก่นจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กชายอนุทัย สายสาร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงศศิกานต์ สังวร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงเบญญาภา บุญอินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กชายเอกชัย วันทะสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กชายอาทิตย์ศักดิ

์

ลาลุน
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงรินดา ใจเพียร
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
วัดบัวหุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงนฤมล ประสิทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงวรรณวิศา นรสาร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงอุมาวดี แสงศร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงเบญญา หารไชย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ใจเฉียง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สีหบุตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงปณิตา มณีนิล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงพุธิตา เอกฉัตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงสุภาพร มนัยนิล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ มนัยนิล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กชายอาทิตย์ อินเหลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงเสาวภา ศรีสุรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มณีนิล
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงณัฐฐาวลัย ใจบำรุง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กชายพัชรศักดิ

์

นรสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงจีรนาฏ บุษบา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงปริชาติ คำมะณี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กหญิงปยะธิดา คำแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงพิชญาภา สุระเสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กชายกฤษณพล ขันแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนวัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงจุฑามาศ คำนึง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปลายด่วน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงณัฐธัญ เพียงตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิวัฒน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ จักรจาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงนภารัตน์ ปุรัมภะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงนริศรา ครุฑจันทึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กชายนิติทัสน์ ขันอ่อน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงพรทิพย์ คำเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงพลอยสวย บุญอินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงพัณณิตา คงชืนจิตต์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงพิจิตรตา หงษ์อินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กชายรัชชานนท์ รัตนะวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กชายวรัญู ดาวเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กชายวัฒนกิจ เปล่งศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กชายวาสิษฐ์ สาระบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กชายวิสิทธิ

์

เหมือนตา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงศิริญญา ตาแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กชายสมบูรณ์ อำนวย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

อุตะสี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กชายอำนาจ ทาสมบูรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กชายธนัสนันท์ บ่อทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๗๙

นายธรรพ์ณธร บุญอินทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๘๐

นางสาวธิดารัตน์ กับมีผล

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๘๑

นางสาวนริศรา คำภาเกะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๘๒

นางสาวภัทรวรินทร์ ทองสุทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๘๓

นายภานุวัฒน์ โคตะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๘๔

นางสาวภิราวรรณ พันทะการ
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๘๕

นางสาววิจิตรา แพ่งพนม
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กชายชวลิต นันทะสาร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ ประถม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กชายธนโชติ อินตะนัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กชายนราเทพ สันศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงพิยดา การะเกษ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงสายธาร ทองกลม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงเกศกนก กาหลง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ นามวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเห็ดผึงหนองก่าม

้

วัดหัวดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงกนกพร ทิพนัส
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงกนกพัชร อินอร่าม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนหวาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงกนกอร อะนันต์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงกนิษฐา ทองดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงกรพิน สุชาติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กชายกรรณวิทย์ วารสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงกฤฎาชลี ไถวฤทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กชายกฤษ ทองพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กชายกอบศักดิ

์

ลาพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะปราง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙ / ๓๒๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญลี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงกัญธิมา สร้อยคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กชายกันณพงศ์ ธรรมเกษ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กชายกันณพงศ์ อุรัญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงกันตณา ศรีชาคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ ถินสูง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงกุลสตรี ลาพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงคนึงนิจ พงศ์พ้นภัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงคำมณี มีพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงงามฟาใส เสาเวียง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงจันทพร สีชารู
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงจันทรา สืบสาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองมาก
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงจิดาภา เบ้าทุมมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กชายจิตกร อำไพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๒๐
เด็กหญิงจิตติมาภรณ์ จันทร์ชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงจิตรลดา พรมโสภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงจิรนันท์ นันกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยคุณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กชายจิราพัชร บัวพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ทิพย์มณี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

ติจะนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ดาราชู
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สายแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ อินตะนัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สายแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงชนกนันท์ สรรพศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ ดาวใส
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กชายชนะชัย ไชยเดช
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กชายชนาภัทร สีดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ อินราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กหญิงชลลดา พลนำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ประสาร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ศิริวัฒน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยโย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กชายชินวัตร เครือทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงชุติมา กุนหอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงชไมพร งามสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงญารินดา สิงห์ยาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กชายฐิติกร ยาวิไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ เชาว์ศรีกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงณชาภัทร ทาวงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กชายณภัทร อาจอาสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงศ์ใหญ่
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กชายณัชชานน สีชาลู
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงณัชรินทร์ บริสุทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงณัฐชา บุญสงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงณัฐธีรา ไชยสัตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ประดับวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงณัฐนารี กุลหอม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงณัฐนิชา อรรคชัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุตรราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวทุม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โจมสติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๕๙

เด็กชายณัฐเดช บุญชิต
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กชายตรีภพ ชุณห์กุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงติยาภรณ์ มือกุศล
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

รูปแกะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงทิตติยา เกษรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๖๔
เด็กหญิงทินณประภา อ่อนทรวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กชายทินภัทร ศรีดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงทิพรัตน์ ชะนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ส่องสีโรจน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กชายธนกร ศุภกุลธนันท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กชายธนภัทร ทองคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กชายธนภัทร บัวงาม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กชายธนภัทร อุทา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงธนัญญา จันทร์เหลือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กชายธนโชค โอดงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงธมลวรรณ จูแจ่ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กชายธัญกร ทองโคตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงธัญธร ภู่ชวาลชัยกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กชายธัญวัฒน์ กิติวัฒนวิลัยกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กชายธันวา ปาสาจัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กชายธารา เสน่หา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงนภสร ภักพวง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สมดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กชายบุญญวัตต์ อำประเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงปณิตา ถือศร
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงปนัดดา โคสุน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงปณฑารีย์ สุริยะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กชายปาณพัฒน์ พิลาภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงปาริฉัตร เพชรดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กหญิงปาวีณา โมลาศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงปาเจรา โคตรมิตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงปยธิดา กันภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงปยะพิชญา สัญญาถนอมรัช
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๙๒

เด็กชายปอมเพชร น้อยแจง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๙๓

เด็กชายพงศกร คมใส
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กชายพงษ์เจริญ บัวภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงพจมาน จันทร์อินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กชายพชร หิรัญเรือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงพชรพร อุรัญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงพชรพรรณ ศรีสุระ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กชายพรนรินทร์ วังคะฮาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงพรรณพร สายแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงพรรพษา ทองหล่อ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงพลอยลำภา สมบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงพวงแก้ว แสงเพ็ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาสว่าง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กชายพัทธวรรณ ศรีวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กหญิงพัสวี กิวัฒนา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กหญิงพาขวัญ กาบบัวไข
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กชายพิพัฒนชัย นาดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงพิมพ์วิไล สมาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กชายพิสิษฐ์ ตรีรัตน์วิชชา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีขาว
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงพุทธิชา โกสาแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงฟาริดา อินทะพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กชายฟาประทาน บุญเสนอ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงฟาใส วงษาบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงภัคจิรา สาระวัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กชายภัทรดนัย พวงอินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กชายภาคภูมิ แสนทำพล
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กชายภูมี แซ่เอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กหญิงมณฑกานต์ ลินลาด
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงมณฑาภู มูลสาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กหญิงมณีพร วันดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงมัณธิตา สุราวุธ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กชายรชฏ บุญกัณฑ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงรติรัตน์ กระทุ่มกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงรัชนี ยอดสิงห์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กชายรัฐพงษ์ เปรียบเทียบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงรุจิรัตน์ โสตินัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ แก้วสีเคน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงรุ่งอรุณรัตน์ เชือวงศ์

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กชายฤทธิพร นิวาท
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สีดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงวรกมล เจริญรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กชายวรัญู นาเรือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงวรินธร เชือทอง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กชายวศิน ประสานพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กชายวัชโรทัย พิมาทัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงวิจิตรา ดวงศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กชายศักดินฤน

์

กินรา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงศิริญากร คำศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงศิริญากรณ์ พันธ์ศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงศิรินภา ปราบพินาศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กชายศุภกฤต รอดดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงสุชัญญา สุระชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กหญิงสุฐาสิณี ด้อมสุธรรม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงสุณิสา คำศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญละ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงสุธัญญา สุขสาย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา บุญเลิศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงสุพัตตรา ภูมิลักษณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงสุภานิดา กายชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงสุมินตรา ศรีสงคราม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงสุวิสา ศรีฟา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงหทัยชนก กล้าหาญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นันทะสี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กชายหินทราย กาลพฤกษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กชายอชิราวรรต นนทะศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงอนุสรา หลวงเดช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงอมรทิพย์ กล้าหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กชายอมรเทพ อุดมสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงอรทัย ทองลือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงอริญา บุญชิต
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา มาสำโรง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญสืบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงอินทิรารัตน์ ลิลัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงเกศกนก เคารพ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อภิวงศ์วัฒนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กชายเนติรัฐ จิตติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงเพชรมณี อุ่นคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุษบรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงช่อผกา เพ็ชรจินดา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ภูคำภา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงสาระพี อุระวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงสุฐิดา แก้วเกิด
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กชายอัสนี อาสาดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ ครุธชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงเฟองฟา ศรีใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงกนกพร บุญออน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กชายกนกพล เสนาพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงกรกนก โพธิขาว

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กชายกฤษกร เสาแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยสอน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พ่วงแพ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุ่มทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงขวัญชนก ประจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กชายจักรเพชร ดุระยับ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา ดวงสว่าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงจุฑามณี กุนรา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กชายชูถิน

่

สุวรรณคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กชายฐาปกรณ์ สิมมาเคน
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กชายณรงค์กร ปองชนะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กชายทรงพล สุภษร
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กชายธนวัตร เบ้าคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงธนิสร แบบอย่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงธมลวรรณ สังแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กชายนพดล ศรชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงนรกมล ประสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กชายบูรพา บุญเพ็ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงปณินดา พรมชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงปยะมาศ วรรณเวช
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กชายพงศธร แก่นกุหลาบ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงพรพิมล ศรีลาวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงพรลัดดา บุญร่วม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงพัชญ์พิดา มีใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ กินรา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงพิมพิลา ทองปริน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุตรสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงภัทราวดี เทพอาษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กชายมณีเทพ ระม้าย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงมลฤดี จันทศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงมีนา พันอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กชายยุทธชัย แสงสีบับ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ ทองแดงดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์โท
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงรินรดา สงแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา สมาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กชายฤทธิเดช ห่อคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงวรรณฤดี ศรีพล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กชายวันชัย ศิรินัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กชายวาคิม ชุ่มเย็น
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กชายวีรพล นามชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กชายวุฒิชัย ปอทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กชายศักดา ประจบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา คำแสนราช

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงสุจิตตรา สุทธิพงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงสุจิตรา ถาวร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงสุทธิดา ประสงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงสุทรารัตน์ แก้วมงคล
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กชายสุธารา ศรีรักษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กชายสุรชัย บุญพบ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงสุรางคณา จำป
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงอทิตยา เนียมจิตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กชายอนุสรณ์ เขตต์กลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กชายอภิชาติ วงศ์ศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนจิตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงอังสุมา สืบสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงอุมาติกา แตะต้อง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กชายเดชานันท์ แสงแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงเสาวภา กุนรา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กชายกฤษฎา คุมมินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กชายกฤษฎา จุลแดง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กชายกฤษณะ โลทัง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงจิราพร ขุนภักดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงจิราพร วงษ์โสภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มันดบ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ชมชืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กชายชนุดม โสมศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงชลลดา สาแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กชายชัชชัย สังขะพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงชุติมา ประสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงดวงพร มูลแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงทองแก้ว บุญสาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กชายธนดล บุญจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กชายธนาสิน ประชัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ประทุมมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยอดจารย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กชายนพดล สารวัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กหญิงนิศากร เปรียมสติ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ ปุราสะกา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ประชัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงบุษบา ศรเพ็ชร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงปณัฐดา ศรีรักษา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงปทมาวรรณ วงษ์สุนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ เรืองศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงปยมาส หะโท
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กชายปยวัฒน์ แปนคง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงพรรณมณี ศรีสังขาร
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงพัชนิดา ไชยพิมพ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงพัชรี พิมพ์อ่อน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กชายมานัติ ศรีใส
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กชายมาวิน เสือจอย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงวรินทร วงเดือน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงวัชรี พรมนิล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงวาสนา กินรา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงวิชชุดา สะเหมาะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงวิภาพร ชาแพง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงศยามล หอมสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงศิริพร ศรแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงศิริโสภา ทองใบ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิขัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงสุทธิดา พรมวันดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา แสงดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา สีอุตะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงสุวรรณี บุญเล็ก
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กชายอัครเดช เกษแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงอารยา วังมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำเคน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงอุมาพร แสงเนตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กชายเจษฎา สารี
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงเต็มดวง อุ่นญาติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงเนตรนภา ชนะชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ โสดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงเสาวคนธ์ กุนรา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กชายแสงอรุณ พันธ์จันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงกุลธิดา ประชัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๙๗

นางสาวพรชิตา คงพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๙๘

นางสาวกนกวรรณ สัตพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๑๙๙๙

นางสาวจริยาลักษณ์ สืบชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๐๐

นางสาวทานตะวัน ขันวิเศษ
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๐๑

นางสาวธนญชนก กาญจนบุตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๐๒

นางสาวนาขวัญ ผสมทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๐๓

นางสาวนิภาพร สังขะพงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๐๔

นางสาวศศิธร บุตราช
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๐๕

นางสาวสิรภัทร บุตราช
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๐๖

นางสาวสุจิตรา ศรีนวล
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๐๗

นายไชยภพ พนาลัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กชายอนุกูล สูขเสริม
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๐๙

นางสาวจันทร์นิภา ค้าสบาย ๖/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๑๐

นางสาวศศิกานต์ จอมตัง

้

๔/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงชไมพร เสร็จพร้อม ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงหัดยา สระอินทอง
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงศิริวิภา เทียมใสย ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๑๔

นางสาวรุ่งอโณทัย สิงห์วงษา ๗/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๑๕

นายกฤษดา เทียนเหลือง
๑๐/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๑๖

นางสาวปวีณา สมบุตร ๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๑๗

นางสาวกิรนันท์ คงเจริญ
๒๘/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กชายธนายุทธ สิงห์ที
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กชายภาคิน เสมอดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงมนชญา ใจมัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กชายยุทธนา เพชรดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ ขันชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงณัฐชา แก้วไพรวัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๒๔
เด็กชายศักดิมงคลชัย

์

จำนงมี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กชายสุทธิรักษ์ โสภี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กชายกฤษฎา แก้วพิลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงชลธิชา ยวงสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงชุติภา ศิริพัฒนสารกิจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงณิศรา ทำนักสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงดากานดา ฉิมงามขำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กชายธนากร ดวงดาว
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กชายธนาธิป เชืออุ่น

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายธันวา ธรรมรส

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงปนัดดา เกษโสภา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงปริตรา ดวงดาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กชายปรเมทย์ ปุมเปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กชายพงศ์ณภัทร เจือทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว แก้วบุญคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กชายพีระพงษ์ กิงสุข

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายวรวุฒิ บุญเลียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายศิลปชัย จิตรอ่อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงอริสรา แก้วเลิศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา เจริญสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กชายเดชาบดินทร์ นาครินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงญาณวิภา ธรรมมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายธวัชชัย โพธิปรึก

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายนราชัย บุญเลียง

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กชายประทินกร บุญเลียง

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงพรธิดา ยศศิริ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กชายศิวกร เจือทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กชายอธิชาติ ปรังแดง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงแพรวา บุญเลียง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงฉันท์สินี กุศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ดวงภักดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงศศินา พงษ์พยุหะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายอภิวุฒิ สมพงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กชายเจษฎากร บริสุทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กชายภัรภัทร แซ่ตัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงรัชนีกร มิตถา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นางวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา แจ่มใส
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงสุพาวดี อินทร์งาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงกรรณิกาณ์ วงค์เศษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ หัสดง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงธัญเรศ บัวลา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กชายนทิพงษ์ แก้ววิสูตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กชายพงศ์ธร แก้วธรรมศร
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงพรชิตา มูลเหล็ก
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงสาวิตรี เผือแผ่

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กชายณัฐพร ทองสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงนิรชา รอดภักดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กชายปริญญา เพ็งกระจ่าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กชายวิศรุต บัวลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กชายสุรเดช ทรัพย์ธรณี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กชายเอกรินทร์ อัตพงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงไพลิน ศักดิศรี

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ปานวันนะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงกันตนา นันทะบรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายกิตติเวช วงค์บุตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กหญิงจันทร์สุดา ยศศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ตาดำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงดวงนภา ดอกดวง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ละเลิศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงทิพรัตน์ พลแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กชายธันวาธิป ดวงแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงธารวิมล พิมชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กชายธีรเดช แสนเดช
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงนฤมน จิตจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงพิกุล มานพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงพิยดา คำภิพัฒน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงวรรณภา งามสุด
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงวันวิสา ประสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงสุนิสา ไกรงาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงสุภัทตรา ชนะพล
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีมะณี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสาว์ปา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๙๗

นางสาวกัลยา มีศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงกาญจนา สิมพันธุ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๐๙๙

นายจารุวัตร หงษ์สา
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๐๐

นางสาวนำหวาน ใจเทียว

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงศิรินันท์ พันธ์พูน
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๐๒

นางสาวสุพรรษา สังข์ภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๐๓

นางสาวสุพัตรา ทองปลิว
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๐๔

นางสาวอรพรรณ สันทาลุนัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงอรวรรณ ประสงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงอาทิตยา พละศักดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงเปรมวดี พาโยพัด
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๐๘

นางสาวไพรินทร์ ศรีด้วง
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๐๙

นางสาวกัญญารัตน์ สมหวัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๑๐

นางสาวปวีณา กันทะเปง
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๑๑

นางสาวปยะดา จันทชน
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๑๒

นางสาวฝนดี กาหาวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๑๓

นางสาวพรพรรณ กิงทอง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๑๔

นางสาวพรสุดา ก้านเกตุ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๑๕

นางสาวสุจิตรา สิงห์สาวแห
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๑๖

นางสาวสุทธิดา ศรีเหลือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๑๗

นางสาวสุธิดา คำโสภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๑๘

นางสาวอภิญญา อ้อยบำรุง
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงกมลวัลย์ การะเกษ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กชายกรวิชญ์ ตุ้มนิลกาล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงทิพย์ปราณี โกทา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงรุ่งนภา จันคณา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กชายทินภัทร หะโท
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กชายภานุพงศ์ สอนศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงศิริลักษ์ การะเกษ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงสาวิตรี แก้วธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงสุชาวดี บุญสาร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงเกวลี แซ่ลี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงฐิตาภา พารา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงศศิธร บุญมางำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ วัญญะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กชายโยธิน ดวงสนิท
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงกัลยา พวงลอย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงดมิสา ไชยพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงดารารัตน์ แซ่ภู
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

สะอาด
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงปวีณา บุญทา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีลาชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กชายยศพงศ์ นีละเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กชายยศพล นีละเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กชายราชันย์ กัญญาลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงวรัญญา ชมชืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงศิริขวัญ จันดีกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงสุพิชญา ทะฤทธิชมภู

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี พาละ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงอภิญญา สุวรรณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กชายอลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงศิวนาถ ตำหนง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงสุทัตตา แก้วเปย
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงอารญา แก้วคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กชายเจษฐาพร ทองทับ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงวรัญญา ตาทุวัน
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ปานคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงวรรณิสา บุญชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงวริศรา คำภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ขาวพรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กชายอดิศร ศรีมะณี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

เมาหวล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงฉัชชบาพร นิวาส
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงชนัญชิดา หนูเตีย

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กชายทวิชัย คำจุ่น
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

แสงสุวรรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กชายธรณินทร์ ครองเชือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กชายธีรเมธ ประสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงนัฐพร เคารพ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา คำภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กชายปฏิภาณ ศรีสุพรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หริวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงวรรณวิสา สมพงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กชายศราวุฒิ ปนสา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กชายสายธาร ครองเชือ

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กชายสิทธิกร กล้าหาญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กชายสิทธิพร สีหามาตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงสิรินทรา พิเศษ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงสุชานาฎ วงค์งาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงสุพัสตรา เข็มประโคน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงสุรีวรรณ นำระนะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงสไบทิพย์ บุญพบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงอภิวดี ราชบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กชายกฤษฎา เถาว์คำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กชายชนกานต์ ลาภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กชายปญญาพล เถาว์คำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงศรัญญา ชานาตา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงอรพรรณ มาศศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงจินุชนันท์ พาสงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ พิมพ์อ่อน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กชายธวัชชัย อ่อนละไม
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงนันทิดา รสชาติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงพรพิมล คำเหลือ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กชายภูผา พงษ์สะพัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา นาพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงวรัญญา ผู้นวนงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กชายสุธินันท์ เจือพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ คำเหลือ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๓ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กชายก้อนทอง ครองเชือ

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กชายชัชวาล กองสีนนท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงธัญญลักษ์ มาระสา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กชายธีรภัทร์ คล้ายแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ครองชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กหญิงอักษร ลุกช้า
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงอินทิรา ภูครองตา
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงเนตรชนก เคหภูมิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๐๓ ว่าทีร้อยตรี ว่าที รต.รัฐชัย

่ ่

ฝอยทอง
๑๖/๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงชมพูนุท คมใส
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงรัตนากร เครือทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงสุชาดา ศรีโพนทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงกุลณัฐ ศรศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ขันที
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงธิติมา ตาแล
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กชายนันทวัฒน์ คมไสย
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ขันที
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กชายพงษ์เทพ สุขเกษม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุขสาย
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ดอกพวง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงมาลินี บูระพา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กชายยุทธนา ยอดสิงห์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กชายยุทธพิชัย นวนแย้ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงรัตนาวดี ทองบาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงศศิกานต์ พารา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงศิริรักษ์ ภักเกลียง

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงสุธีมา สุขเกษม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงอรวรรณ ขันที
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงคนึงนิจ โคสัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ วิทจิตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงชนิตา โสตินัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงชัชฎาพร ประจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองใบ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา นทีนาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงเกศิณี สุขกาย
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๓๐
เด็กหญิงเบญจกัลยานี

เสนาพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองหม
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กชายเอกพันธ์ ยอดสิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงไพลิน สามารถกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๓๔

นางสาวขนิษฐา คำมรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ กุลหอม
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๓๖

นายดนุพล จูมจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงทิชากรณ์ ทองทิพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๓๘

นางสาวธนิดา คำเหลือ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๓๙

นางสาวธิดารัตน์ บุตรราช
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๔๐

นางสาวพิยดา พิมพ์ทราย
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อุทธบูรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๔๒

นายยุทธชัย วงษ์นคร
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๔๓

นางสาวรวิพร คำอ่อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๔๔

นางสาวรัตนาภรณ์ คำแพง
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๔๕

นางสาววลัยรัตน์ กงแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๔๖

นางสาววิจิตรา ขันทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงศิรินิกาลดา ไกรสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๔๘

นางสาวสวิชญา อรรคบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๔๙

นางสาวสิรินรัตน์ กายะชาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๕๐

นายสุรศักดิ

์

เขือนขันธ์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๕๑

นางสาวมัทนา คำแพงจีน
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๕๒

นายวรรณวรรฒ ถินสูง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๕๓

นางสาวศิรินภา องอาจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๕๔

นายสหชาติ คมใสย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๕๕

นางสาวสุจิตตรา เครือทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๕๖

นางสาวอินทิรา เคารพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๕๗

นางสาวอุทัยวรรณ เคารพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๕๘

นายไชยเดช คมไสย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๕๙

นางสาวฐิติมา คำเกษ
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๖๐

นางสาวณัฐพลิน อินทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๖๑

นางสาวพรวิภา ทองพามี
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๖๒

นางสาวมินทรา ยอมพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๖๓

นางสาวราตรี กุดประทาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๖๔

นางสาววิภาสิริ นำระนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๖๕

นางสาวศันสนีย์ ทองแดง
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๖๖

นางสาวเกษฎารัตน์ ลาโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงนราภรณ์ สมแสวง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงนิดารัตน์ หงษ์แก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงรจนาถ เอียมทรัพย์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ประหา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงวนิชยา ระม้าย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงอินทรา ระมาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กหญิงเกษศิริ ชอบกล้า
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ เนียมคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คุตะวัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กชายพีระพัฒน์ ถ้วนครบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กชายมงคลชัย ศรีเนตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล ลาพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กชายสุทิศ แก้วทำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงสุพัตรา ทองคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๘๑
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ คณิต

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงจริยา วันสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงจินดาหรา กะไรมเณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงจิรินภา ตัดโท
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ นาคชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงนภสร พรมแดง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา มันชาติ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กชายสุพจน์ กลมพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ หาญชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๙๐

เด็กชายสุเมธ แก้วใส
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงชาลิสา ปานประชาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงชุติกานต์ คาทวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีมาศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปานประชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ ครองเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กชายธนากร ใจคง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงปยะนุช ปานประชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงวรวรรณ ปานประชาติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

บรรพชาติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงอรวี ปานประชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กชายเจตจำนงค์ นวนคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ถุงจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงนราฝน ปะพาวนัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงนิตยา นวลกลิน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงนิภาพร ทิศชาติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กชายประสิทธิชัย กายชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ครองพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงพิชชาภา อ่อนหอม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงพิยดา ครองพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กชายภาสกร ครองเมือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงมุนินทร์ บุญเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงสายธาร ปานประชาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กชายสิทธิพร กายะชาติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ นิวาส
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงเกตยุราพร สัตะพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กชายเจษฎา ปานประชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ครองเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรโคตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย เนียมพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กชายศิริพงษ์ ศิลาคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ วันศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงชนชนก จำนิล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงชนิตา อุ่นพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กชายชาญณรงค์ เกตุพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กชายชิษณุพงษ์ องอาจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กชายธนดล ศิลาคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กชายธนาธรณ์ ท้าวคำวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงธมลวรรณ จันทจร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กชายนพกฤต คงคะชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กชายนพณัฐ โภคพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กหญิงนภัสกร ทองมาก
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงนภัสสร ทองมาก
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงปยะดา พรหมชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กชายพัชรพร โพธิอุดม

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงพิยะรัตน์ ทองแพรว
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

นวลหอม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กชายสุขเกษม ชืนตา

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา แตะต้อง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กชายเตชภัทร โพธิอุดม

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กชายเฮง ลาพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงจิระวรรณ นวนคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กชายพีรพล คำศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ระกำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กชายสิริมงคล เนียมกลิน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ กองพิมพ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กชายสุวิชชา วันศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงจันทร์รัตน์ เนียมพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๔๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

โภคพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กชายอลงกรณ์ ศรีพรมมา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงนันทริกา ครองยุทธ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๕๑
เด็กหญิงสิริกัญญาวงศ์

ดวงภมร
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงเมธาวี มะณี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำแพง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงนุชติยา รัตพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงวลัยพรรณ คมใสย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงวิภาสิริ โคสัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงกาญจนา โสภากุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กชายชูศักดิ

์

ยวนพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงอินทิรา เครือทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงกิจติยาพร ศรีกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญร่วม
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงบัณฑิกา ประคองใจ
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงลักษ์ศณา นาถัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงลิลลินี ศรีแก้ว ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงณัฐิดา ทาเพียรธุ
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงชนกนันท์ บัวคำ
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงศศิธร กุลพัฒน์
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงกุลวชิรา ไชยสาร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงวงศ์ตะวัน แพงศรี
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กชายณัฐพล สร้อยสนธิ

์

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงณัฐพร ขอเปนไทย ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงอนิติยาพร แพงมา
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กชายปริชาติ ศิริบูรณ์
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงสุมิตรา สมวงศ์
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วพวง
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงวันวิสา ทองงาม
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงกิตติมา บัวคำ
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ บุตรดีภักดิ

์

๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กชายนพรุจ ฉิมงาม
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กชายนิธิรัตน์ ธนาวุฒิ
๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงดอกรัก กุลบุตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กชายทศพล ศรีวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กชายทัศนา ขันตรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา แพงศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กชายธิติพันธุ์ วงเลิง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กชายนนท์ธวัฒน์ พิมมะลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงพรวรรณ พันวิไล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ พนม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กชายวิศวะ สุวรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กชายธีรภัทร บุญเหลือ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษ์แสวง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงชนันท์ญา ซุมซุย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงชนิตา สีพันพูล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงพรชนัน นวลศิริ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยพิมพ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงสุภาพร ศรีลาเพชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แก้วใส
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กชายอดุลวิทย์ จันทา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงอุมาพร นิลขาว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กชายเอกพจน์ โจมสติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายคมกฤษ จันทสินธุ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กชายบดินทร วงษ์นอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงรัตนาพร พันกิงทิพย์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กชายวัศพล จูมครอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงวิยะดาภรณ์ ซุมซุย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กชายสรวิศ สีหาบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กชายสิทธิกร ก่อสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงอริสา ยศศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงอุทิพย์ สีดาแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กชายกิตตินัย พรหมจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๑๓

นางสาวเพ็ญประภา เวียงคำ
๒๔/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๑๔

นางสาวทัศยา รองทอง

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงธนัญญา อุทัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ เพิมผล

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา อุดมกัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กชายตะวัน นามนิวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ วัดบ้านนาชำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงขวัญฤดี ละมูล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ศรีบุรินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม วัดบ้านนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงสุภัสสรา โพธิศรีทอง

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กชายคณาธิป เพียรชอบ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กชายนรินทร์ สิงวงษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงนารี เบ็ญมาศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กชายสิทธินนท์ พรมชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงปยาดา อุ่นคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กชายพิพิธธน แก้วบุญมาก
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ อาสา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กชายภราดร ดวงจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ เลิศรู้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงณัชชา สีสวาท
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ละมูล
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงปฐมาวดี ใสดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงพรรณษา ละมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงรักษิณา ชาวเหนือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กชายสุริยพงศ์ อ้อมชมภู

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กชายอดิศร พะวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงกันนิกา บัวคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พลับเพลิง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๐ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กชายธีรวุฒิ ใสแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กชายธีรโชติ โคตะมูล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงอนุศรา สุภาพ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กชายอิทธิพล ละมูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงจันทรัช จันทะลี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กชายธวัชชัย ภูชะหาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กชายนัฐกร โภคพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงนัทธมน แก่นสาร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงสุธาสินี กลินมาลัย

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กชายสุธีร์ วิเท่ห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงกฤติยาณี จันทร์ดวงศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฤกษ์ดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงพรอำภา ไชยวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงพิสมัย พนม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงฟาประทาน ไกรศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กชายสินศิริเดชา แก้วลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงสุธาสินี แก่นสีดา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงเฟองฟา อรัญชราธร
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีศิริ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงจิราวรรณ กลินพิกุล

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงสายนำผึง

้

แก่นสาร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ อรัญชราธร
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๖๒

นางสำเริง โพธิขำ
๐๕/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คูณแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายนิพพาน สมปาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ธรรมทาน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงพัทธวรรณ จันทร์ทิพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กชายยุติพงษ์ คำมอน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงรัชนก สุขเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงวงตะวัน พิชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงวิมลสิริ พลรักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงสุวพิชญ์ แก้วพิกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กชายอชิตพล วงศ์คำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงอภิญญา ไสยา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญผาลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๑ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กชายชาติลือชา ดวงใจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายณัฐวัตร บุญเสนอ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กชายธนกฤต รัตนะวัน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงนภาวรรณ เตชาดิศัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กชายนราวิชญ์ เวชทัพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กชายนฤรงค์ งามม้าว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงนันธิดา คำแพงจีน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กชายนิติธรรม แม้นชัยภูมิ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงประภัสสร จันทะมุด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงผลาหนุน กุลมี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงพรวิภา ช่างเพ็ชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงพาทินธิดา ชัยศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กชายภัคพัชร ศรีเลิศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กชายภูมิรักษ์ เทศสวัสดิวงศ์

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงยิงนรา

่

ไชยภักดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กชายรนนท์ วณิชชากุลจิต
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กชายราชฤทธิ

์

สุภสร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงวริศา วงศ์แก่น
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กชายศรชัย สาสังข์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กชายศักดิณรินทร์

์

ประทุมทิพย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กชายศิรวิทย์ นามวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กชายศิวกร พวงขจร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กชายศิวพล ไชยพรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กชายศุภกฤต พึงจิตร

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กชายศุศิษฎา บุญขวาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงอทิตยา เหมือนลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กชายอนุวัฒน์ สุขเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายอัศฎายุธ สุกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กชายเฉลิมพงศ์ พรหมโลก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงเบญจมาศ สมเพราะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กชายเลิศอนันต์ สัพพวิญูชน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดาดวง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กชายคชินทร์ สุขสำราญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กชายจิตรภาณุ เทินสะเกษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๒ / ๓๒๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กชายจิรวัฒน์ กุดกุง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มัสยามาศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงชญาดา นันทะวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กชายณัฐพล ฐิติปราโมทย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กชายตรรกพงศ์ บุญตาโลก
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กชายธนโชติ ภูมิพล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กชายธนโชติ มาหา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กชายธรรมรัฐ มุ่งหมาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เบ้าทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงนภาพร อุ่นพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กชายนราธร ลาพุฒ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กชายบัลลังก์ ชูกลิน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กชายพิพัฒน์ คชพรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงพุทธิดา มาหา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กชายวศิน สืบสา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กชายศุภกฤต พรหมเกษ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ผาสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงสุภาวิดา บุญเพ็ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงสุภาวิตา บุญเพ็ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กชายอัษฎาวุธ ไชยสิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงอาภัสรา สิมาวัน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กชายเจษฎา ชมบุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายเจษฎา ผิวหอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กชายเจษฎา สวนหนองกุง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กชายไชยวัฒน์ บุญเพ็ง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญรินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กชายตรีทเศศ ตรีแสน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงธันชนก ลีเลิศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงนิธิพร ทองไชย
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงบุญญารักษ์ ดวงศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงปวริศา ชนะมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ มะโนบาล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงยุวเรศ ดวงสุวรรณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกิดมงคล
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กชายราชภูมิ ขุขันเขต
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงวัตถาภรณ์ นครชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงศศิธร พันธ์วิจิตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

สาพลไพร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กชายศุภากร แก้วอินตา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กชายสรวิชญ์ ทองเลือน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กชายอธิวัฒน์ เชือกุล

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กชายอนุเทพ สุกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ มุ่งหมาย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีสารคาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กชายเอกรัตน์ สุริโย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีแสด

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กชายธวัชชัย เหง้าโพธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กชายนพรัตน์ รัตนเนตร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงปนัดดา ขันตี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กชายพัฒนพงศ์ บัวหอม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กชายภิพรพรหม กุลมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๖๑

นายภูมิระพี พัฒบุรมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ จันดากร
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กชายวันมาฆะ บัวทุม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กชายอธิปไตย ไชยสิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พุธทา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงเกือกูล

้

พรหมประดิษฐ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงธิติมา พละศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงสิริประภา พิทักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงสุปริภิมณฑ์ พรหมพา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงเนตรียา สุขอ้วน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กชายไตรภพ โกศล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงกัลยา บูระพิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กชายปญญากร กิงทอง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงพรนภา โจมสติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กชายพิชิตชัย พืนสวรรค์

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ โตมร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วคง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงอรัญยา พรมเสนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงธารารัตน์ อินทรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ฝอยทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กชายปฏิภาณ สลับศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กชายพูนศักดิ

์

เจริญทรัพย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงวิชุดา บุญมาพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กชายสุทธิลักษณ์ ปริเรศพงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

มนเวช
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงอนุสรา เข็มทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงชลิตา พรมเสนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กชายธนาวุฒิ บัวกอ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงวลีรัตน์ โสลุน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงอาภาพร จันทิมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงอินทิรา พันธ์คำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงเกวลิน มณีวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุตรอำคา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กชายนัฐพล อำภรัต
๑๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงวารุณี ศรีบุรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สุวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงขวัญยิหวา สามพร้าว
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม นารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กชายธัชชัย ขันโท
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงคณาพร สิงห์แจ่ม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๐๑
เด็กหญิงอภิญญารัตน์

ละเลิศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงวิรดา ศรีนวล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงสิรภัทร ปดถา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงอธิชา พิมไชย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กชายทาทอง สุจริต
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กชายธนากร วงษ์ศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กชายสุตนันท์ ไชยะราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงกัญญาภัทร แก้วมี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กชายอดิศร แถมศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ สีชมพภู
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กชายรัชชานนท์ ท่วงที
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงวริษฐา ไชยสีดา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงสุชาดา บัวพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงช่อเอือง

้

ทองเขียว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงผกามาศ ทองสง่า
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงจิราพร ปกปอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงปนมนัส โคอินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กชายสมศักดิ

์

พรมเคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงสุดา พานถม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๒๐

นายจักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
๑๗/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงปยะภา พันวิลัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศิรินู
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงมณฑกานต์ เขตคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงมาลิษา วรเกตุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กชายวรวิทย์ โคตรชัยยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วสว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงธีรดา วันทนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ คำภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงวริษสา โสดามรรค

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงสิริยา กุรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กชายวัชรกร แซ่จ๋าว
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กชายศักดา ปญญา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กชายอนุชา นิยม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กชายจรูญศักดิ

์

ประสงค์เสียง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงจิตราภรณ์ จันแก่น
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงธนัญญา บุญเชิญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กชายธวัชชัย เสนคราม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กชายปภังกร เวียงแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงกัญญาภัด สีสว่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงปุณญาพา พจชนะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีสว่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงพัชทรานันท์ พันธ์สุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กชายวิทวัส พุฒพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กชายศิรวิทย์ แก้วบับภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงศิริกานต์ บาศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ขันตี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงสุพิชญา บุญเกลียง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กชายธนทร กันยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงนำแก้ว จ้อยจีด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงบุษบา บุญเชิญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงปรางชนก ถมสูงเนิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงสุพรรษา ชมภูพืน

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กชายจักรี อุดมพงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วคำปอด
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงดวงกมล ศิริชนะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธนชัยสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กชายธนพล ศรีโศรก
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาธรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กชายภัทรพงศ์ ดาวไสย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงวนิดา สาลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงวิชุดา พงษ์สวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงศิริประภา เพ็ญแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงหทัยชนก พิมอุทา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กชายเกรียงไกร แสวง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ประดา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงกิตติชัญญา ทัพทะมาตย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กชายคมกฤษณ์ วันทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงจิรวรรณ คุ้มครอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงชลธิชา โพธิชัย

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงชาลิสา จันทร์เขียว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงช่อลัดดา พระสุรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ วันเพ็ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงฐิติยา สมพงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงณัฐฐาศิริ อินทะพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กชายณัฐนันท์ ชำนาญเวช
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กชายณัฐวัตร อรศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กชายธนากร เครือชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงนภสร เพ็งสมยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงนัทชา ทวีกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงนิจวรีย์ แก้วยงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงนิภาพร สุริโย
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงนโลบล ปดถา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงปฐมพร สมปาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงปพิชญ์สินี เหลาประเสริฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงปยะธิดา สาเกษ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กชายพชร รักเดช
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กชายพรมงคล สัมทาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงพรวิภา ปญญาคม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงพรไพลิน คำศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กชายพัชรพล นันทะบัญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ผกา นาสมรูป
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงพิมพ์พร ศิริผลา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงฟาบีย์โอล่า นอยเฮ้าส์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงรุจิสา เสริฐวาสนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กชายวชิรวิทย์ อักโข
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงวณัฐจินันท์ สุชาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงวัลลภา อุ่นคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๙๘

เด็กชายวิบูลย์ อาจสามารถ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กชายวิฤทธิพล

์

ศรีสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กชายศรัณย์ ปองภัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงศรินทิพย์ จามะรีย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงศิรินทรา สถาพร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายทรัพย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กชายศุภกิตต์ ทองบ่อ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงสรณ์ชนก อารีย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กชายสันติสุข มะลิอ่อง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กชายสิรภพ จันทง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กชายอนันตชัย ดาวใส
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กชายอนันตชัย สิงห์ที
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กชายเพชรรุ่งเรือง วงษ์ท้าว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงกัญญา ศรไชยญาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กชายกิตติภณ นำรัก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กชายจารุปกรณ์ สังสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงจิดาภา สุจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กชายชินกรณ์ จบเจนไพร
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ครองชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา หงษ์มณี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กชายณัฐพล ใจตรง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๘ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กชายทยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กชายธนากร แก้วยงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กชายธีรพงศ์ อารีย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กชายปกรณ์ ทองขาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ พระสุรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงปูริดา กุลวัตมนตรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กชายพนธกร เครือคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชินรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงพิยดา ปจเวก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กชายพิรชัย วรรณทวี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กชายพียฤทธิ

์

ยิงชาติ

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงยุพิน จามะรีย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กชายยุวศักดิ

์

เสนไสย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงวิริยดา ยอดยศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงศรินดา แก้วมูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงสาวิตรี เทชะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงสิราวรรณ เรือนงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงสุดา กิงก้าน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงอรนุช ปญนะพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงกณิกา ตาดม่วง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงกรกนก เกษหอม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา ทุมมาลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงจันจิรา ใจดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา สักการี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ หล้าพัว

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงชลธิชา อุดร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงชาลิสา รัตนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กชายชินวัตร สมฤทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ สิงขรเขต
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทรดารา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญจูง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงนุสบา สมใจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กชายประเสริฐ สกุลซ้ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงปรางค์ศิลา สิมศิลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ นามมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงปยวรรณ ไชยทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงพนิดา เพลิดเพลิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๕๗

นางสาวพรชิตา หนหอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงพรชิตา แก้วแจ่ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงพรณิภา บุญมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กชายพรรษา วิบูลย์กุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงพรสิตา บุญขาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงภัทรพร บุทธนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงมุตทิตา เกษหอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงรัญธิดา ศิริจันโท
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พอกสนิท
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงวนิดา แซ่ตัง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงวรรณภา บุญขาว
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงวรัญญา เจริญจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงวรินทิรา งามพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงวัชราภร เบิกบาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กหญิงศศิธร ขุมเงิน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา ดวงสิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กชายสุทธิวุฒิ อุดร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงสุนทราภรณ์ อุดร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงสุนิสา สว่างภพ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี เฮงเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงสุวนันท์ ขันโคกกรวด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงสไบทิพย์ โภคา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงหยาดพิรุณ ศรีสวรรค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงอนุธิดา อาจหาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงอภิญญา สุขกาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงอรสา พงษ์ชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงอรอุมา สิทธิพล
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงอริสา สุดใจรักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงอรุณทรัพย์ เผือแผ่

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงอัญชิสา ภูผานี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงอารยา วงษ์รักษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงอ้อม สุพัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงเมษา สุขบางนบ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กชายเรืองศักดิ

์

อุดมศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กชายเศรษฐา โพคา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กชายโกวิทย์ ระหาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กชายไตรภพ ฉิมพินิจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงไอรดา ทองนพคุณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงขนิษฐา กองดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กชายคุณากร สอนสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ใจกล้า
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงชรัญดา แพงมาก
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กชายธนาธิป ไชยนรา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กชายธีรนิติ

์

สงสุแก

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองเรียม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงบัวชมพู สาระพงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงรจนา แหวนวงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๐๔

นางสาวกนกวรรณ อาจใจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงกัลยา ทองเกิด
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กชายจักรกฤษ หอมทรง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงจารุวรรณ พลทา
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๐๘

นางสาวจินตนา มูลจัด
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงจุฑามาศ กวดขันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๑๐

นางสาวชนิภรณ์ วิระสอน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงนิภาพร ใจดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๑๒

นางสาวพัชราภรณ์ จันทะสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กชายศราวุธ รูปคุ้ม
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คันศร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี สะดำชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงสุภาวดี แปนจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงสุวรรณี บุญกู่
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๑๘

นางสาวณัฐธิดา วงษ์จิตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๑๙

นางสาวณาตยา หงษ์ทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๒๐

นางสาวธิดารัตน์ คำลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๒๑

นางสาวปนแก้ว แก้วละมล
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๒๒

นายพนาวัน แม่นทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๒๓

นางสาวฐิตินันท์ โคณะบาล
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๒๔

นายณฐกร เพชรล้วน
๒๓/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๒๕

นางสาวธาดารัตน์ บุญขาว
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๒๖

นายนพวรรณ ศรีลาชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๒๗

นางสาวลีลาวดี นิลม่วง
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๒๘

นายวิภาวดี หอมจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๒๙

นายศิริพงษ์ ศิลาชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๓๐

นางสาวสิรินดา สมานใจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๓๑

นางสาวสุกันยา ดวงใจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๓๒

นางสาวสุขฤทัย ผมพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๓๓

นางสาวสุธานี โสรดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๓๔

นายสุนิดา อัครชาติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๓๕

นางสาวสุพัตรา นันทะสิงห์
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๓๖

นางสาวสุพัตรา นามวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๓๗

นายอรทัย พันแก่น

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๓๘

นายอรุณวรรณ สถานพงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๓๙

นางสาวอัจฉรา บุตรเสมียน
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๔๐

นายเพชร สถาน
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๔๑

นางสาวเสาวณา มีกุลเวียน
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๔๒

นางสาวไพลิน ทองเลิศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๔๓

นางสาวขนิษฐา กอกหวาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๔๔

นายชยามณฑน์ แสงพงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๔๕

นายถาวรณ์ ธรรมพร
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๔๖

นางสาวศริยา สัตนัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๔๗

นางสาวสุภาวดี อุทา
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๔๘

นางสาวสุภาวดี เสมอใจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๔๙

นางสาวอรยา บุญขาว
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงกัญญา กิงตะโก

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กชายประพิชา แก้วกิตติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กชายอัครพล รองทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงเกตุศรา พุ่มเพ็ชร
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กชายปณณชัย ช้างอาจ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงสิราวรรณ จันทร์สนิท
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงทับทิม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พงษ์สัมฤทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงสิริสุดา ศิลปชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงกวินธิดา เศรษฐนันท์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๒ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงกัณฑิมา แปลงตัว
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงนริศรา การัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงนำหวาน อินทนนท์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงปณิตา แปลงตัว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กชายศรุต จารุกุลธนดล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียน วัดสะอาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงกมลชนก พรเพ็ชร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงกฤษติกา เพ็ญจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา กระโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญขาว
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองล้วน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กชายชนะชัย ร่มวาป
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงชมพูนุช บุญขาว
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงชุติภา เครือวัลย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงณฐวรรณ อ่อนคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ บุญขาว
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงเปยมหทัย บุญขาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงพรพิมล บุญขาว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กชายพิชชากร ศรีลาชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ เกษหอม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงมุกธิตา คำศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กชายวิชัย ศรีนาค
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงสะใบรุ้ง บุญขาว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงสาวิกา พิณโสภา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงสุนันทา บุญขาว
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงสุวรรณิสา มุมทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บุญขาว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไพละออ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กชายคมสัน วงษ์ขันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กชายวิชิต ไกรสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงสุธิมา ปรือปรัก
๒๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์) วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กหญิงพิมพิไล ไพรวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กชายอภิรักษ์ นนเทศา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงอินทิรา พันธ์โยดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กชายณภัทร ศรีดาชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ พิลาดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๓ / ๓๒๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงนภสร หาญพิทักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กชายนรินทร์ แสนสะอาด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กชายปยะวัฒน์ จิตมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กชายพรรคพล สมคณะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงกนกพร วิชิต
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงภัครินทร์ บุญขาว
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงวิภาพร แทนอินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงภัทรจุฑา สมทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีหา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กชายจักรินทร์ ยอดสิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กชายชาคริส อินทร์กานอน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กชายธนายุทธ มะลิทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กชายธีรพงศ์ ใจดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กชายธีรยุทธ อุปคุต

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กชายนิรุจน์ นวลรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงภาสินี พรหมสูง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กชายสุชนันท์ แสงมาศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงสุนิสา เพชรแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงสุภัทสรา คำแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ กองทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กชายอุดม เพชรแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กชายเดโช ศรีนาค
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กชายธนากร แซ่เนีย

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กชายธีรวุฒิ สมาทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงนภัสสร ไชยศรีษะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงอภิญญา แซ่เนีย

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายณัฐติพงศ์ ปนหอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กชายบดินทร์ ลินลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงพินดารัตน์ ผาธรรม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กชายวราธร ทูขุนทด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์ดอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กชายอมรชัย หนองบัว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงอิศริญาภรณ์ จันทรสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงอรพิณ ทรารมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๔ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงพีระพรรณ นิมิตรพันธุ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กชายวีระชัย ใชยศรีษะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กชายเจนณรงค์ สุระ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงดาราพรรณ แสงบุญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงปริญญา สุระ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงปณฑิตา ตวงเนตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ระหาร
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ไชยศรีษะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงรุ่งนภา กุลบุตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงวาลิกา ไกรเทพ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ สมร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงสุจินดาพร ไกรเทพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงอารียา สุระ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงเสาวณีย์ ระหาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กชายเอกพล พันธุชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ แหวนวง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กชายกฤษฎา ใสสาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหมสิงห์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กชายฉัตรมงคล แสงเพ็ง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สุขเต
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บูระพา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กชายธนันชัย แสงบุญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ เพิมฉลาด

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงปริยาภัทร สีดำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงปาริชาติ สูงปานเขา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงปนอนงค์ ใจศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงภิญญดา ประครองใจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ สุขประโคน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงมณีศิลป นันธิโค

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงรินลดา อินทร์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงรุ่งเรือง ไชยชาญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงวรรณนิดา ใสสาร
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ อินธนู
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงสุชาดา ไชยบูลย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงสุนันทา ถินนิคม

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญตา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กชายอนุกูล ทองนาค
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กชายอนุชา ปราศัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงอารียา ชูอาวุธ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงอารียา บุดดางาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ มะตูม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงเกณิกา ศรีสมโภชน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กชายโภควินท์ บุญมาเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ มีแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ สมพอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงชลิดา ไชยสาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงตรีนุช ตะเคียนจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงปริญดา วนวงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กชายพงษ์เพชร รับขวัญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงลักษิกา ปนหอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กชายศักดิมงคล

์

เสาศิลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ นันศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงศุทรามาศ รูปคุ้ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงสุทธิดา ตัณฑะกูล
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กชายสุทัชชัย ศรีสะวัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ ท่ากุดเรือ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

ปญญางาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงอรณี เกษหอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงอรุณี มีแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา ขวัญทวี
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงเจนจิตร ปลังนวน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงเพียงฟา พงษ์ธนู
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงกรองแก้ว คะนอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงจินตนา ตะเคียนจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๙๕

นางสาวนิตธิดา บัวงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กชายปราโมทย์ เสาตรง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงพรสุดา ใจศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ปราศรัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ถามนต์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๐๐

นางสาวกนกพร หนูแดง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๐๑

นางสาวจารุกัญญ์ ทองพา
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๐๒

นายณรงค์ชัย สิงหะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๐๓

นายตะวัน ยงหอม
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๐๔

นางสาวธัญญลักษณ์ สิงหะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๐๕

นางสาวประภัสสร ทิศลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๐๖

นางสาววริศรา เกษศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๐๗

นางสาวศศิธร ปดสายะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๐๘

นางสาวหนึงฤทัย

่

สีดา
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงอรสา คำพินิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงอานิษา โสตแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงณัฐฐา อุดรพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงนำฝน แพงสุดใจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงปยวรรณศิริ อุ่มคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

คำพินิจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงเบญญาภา สถาน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงเปวิกา แสนสร้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงโยธิกา ทองลาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กชายกิตติพร มาโชค
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงจินตนา พิมล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงจีรนันท์ รัมนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กชายดลวัฒน์ จวงจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงดาราวัลย์ แสนสุพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กชายดิเรก ศรีลาชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กชายธนพล เมืองจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงนภาพร พรมเสนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงนำฝน พันธ์เปน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงปาจรีย์ ชูชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กชายภัทรพงศ์ อุปมัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กชายภูรินทร์ เรืองทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงลออรัตน์ สีเทา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงวรนิษฐา วงเดือน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงวริศรา วันสถาน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กชายวสุพล ปรางนวน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๗ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงวิยะดา เจิมขุนทด
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงศิรินภา แพงมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กชายสรนันท์ หงษ์โสภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ไชยนะรา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงสุทธิดา พรมงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงอติกานต์ แสงลอย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กชายอนุรักษ์ พรมเวียง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงอินทิรา คันศร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ฉิมโพธิกลาง

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงจิราวรรณ วงศ์ภิรมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

อุปดิษฐ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กชายธีรวัต ใจดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กชายนพรัตน์ บุญกู่
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงนิตยา วงภิรมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เจิมขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จักรพิมพ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงลัคนา ดวงใจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ กระโพธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงอัชราพร ชาติวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กชายเทพวิชัย อุดร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กชายเมธวิน ไตรทิพย์ศิริกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงไพลิน ท่อนแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กชายลัทธพล ตุ้มทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กชายสุริยา ใจดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงอิสราภรณ์ อุปมัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงกมลเนตร ประโลม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กชายทวีชัย สถาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงบุหลัน เรืองฤทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงปนณภา คำภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงภัทราวดี คำภา
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงศิริวิมนต์ แพงมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กชายอนุชิต อาจสมาศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงอัจฉรา เพ็ญจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ ปญญา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชัยชนะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยอุดม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สารศาสตร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กชายธีรโชติ เอมโอด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงพัชราภา อินดา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงวรรณ์นิดา ไชอุดม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กชายวุฒิชัย อินดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงศิริกร พันทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กชายสงกรานต์ อบมาลี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงสุภาพร ดีเลิศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองเรียม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๘๐
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ วงเพ็ง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงจินดาพร กำเนิด
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ภูเดช
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๘๔
เด็กหญิงประกายวรรณ

ศรีลาชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงรจเรข บัวศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กชายวัฒนา วงษ์เพ็ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงสุวรรณี กำเนิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กชายอนันต์ สุสดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กชายอภิวัฒน์ พันทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงอัมพิกา แก้วปรัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงอินธิรา จันทร์โสม
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๙๒
เด็กหญิงเพชรฏาภรณ์

นวลเมฆ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กชายทรงชัย แหวนวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กชายทรงศักดิ

์

คำยก
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงธารารัตน์ บริบูรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กชายธีรพงศ์ ไสสมบัติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กชายธีรพงษ์ พรมสุภะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กชายปฎิพล คำภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงปยนันท์ นเรนสด
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กชายรัชพล ไสสมบัติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กชายสรายุทธ คำสี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กชายสิทธิชัย คันธชาติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงจันทนา ศรีลาชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กชายนิธิพล ศรีดีเลิศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงปยะธิดา สุทธ์สนธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงพิชญา ดวงอินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กชายภูวฤทธิ

์

หมุนสิงห์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงมะลิวรรณ ศรีลาชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กชายสุภัตร์ สุกวัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงดวงกมล ศักดา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กชายตะวัน ฟองอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กชายทวีรัตน์ สวัสดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงทิวาวรรณ สมร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงภัคจิรา เมฆแสงนิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กชายรุ่งอรุณ อินธนู
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ บุญกู่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา งามสะพรัง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงสุธิตา สารมะโน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงจิตตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กชายจิตรกร ไชยนรา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงดวงสมร วงษ์รินยอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงนิตยา นาครินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กชายบุญโชค สุตะสิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เสาสา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญขาว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงลาวัลย์ พิจารณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กชายวิติชัย รัตนะวงษ์ขันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กชายวิทยา สอนเสาร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สายบุญมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กชายวุฒิไกร สงสัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ สุวรรณที
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีลาชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กชายสิวภพ ขุขันธิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงสุชาดา สินธุการ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยมจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กชายสุรพัฒน์ เรืองบุญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ขุขันธิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา คลารัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ พิศวงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงพรชิตา ไชยนรา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กชายวิชัยยา สุวรรณที
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กชายวีระ บุตะเคียน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงสุนันทา อัยพงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี พรมพิลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กชายสุรพงษ์ วงษ์ปลัง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กชายสุรเกียรติ โยธิดาร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ลำยอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงอินทิรา ธงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงเกศกนก บุตรแสน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงมลธิรา แสงไธสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงยุพา สุวรรณที
๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงยุพิน มิรินทะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงรัชนีกร บุญยัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กชายวันชนะ ปลืมใจ

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงวิภาดา สายบุญมี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงศิริบูรณ์ ลำภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กชายอนิสิทธิ

์

บุญสม
๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงอรอนงค์ บุญขาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

ไชยโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กชายชัชวาล โมรินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กชายฐานันดร พรมโคต
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กชายณพชัย โพธิพิพัฒน์

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กชายธวัชชัย ผุยอุทา
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กชายสมปอง แสงเหลือม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กชายสุพศิน อาคะพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กชายอนุชา เสาทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กชายโชคชัย พละพร
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงดวงพร แสงซือ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงผกาวดี พันธุชาติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กชายสรศักดิ

์

สวนสำเริง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กชายสรศักดิ

์

เทศขันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงอัญชลี พันธุชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กชายทีปกร จินดาวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กชายธนภร บาลชืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๗๕

เด็กหญิงธิดาพร คำทูลตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงนุชนาจ สิงห์ตุ้ย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงปญาพร พันธุชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๗๘

เด็กหญิงพลอยสวย กระแสเทพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงวรนุช ดาบบัง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงหทัยชนก น้อยสงวน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ เตียเปล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๘๒

เด็กชายแทนไทย พันธุชาติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กชายกิตติพงษ์ เอกสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๘๔

เด็กชายคมลิขิต จินดาวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๘๕

เด็กชายชนะชัย ม่วงมนตรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๘๖

เด็กชายชนะภัย อัยพงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงช่อผกา น้อยสงวน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๘๘

เด็กชายณัฐภัทร บุญล้อม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๘๙

เด็กหญิงนันธิดา นามมาลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๙๐

เด็กชายปรัชญา สุวรรที
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๙๑

เด็กชายพัชรพล โนนน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงรุจิรา เยรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๙๓

เด็กชายสุขสรรค์ คำขาว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงสุพัฒตรา ส่งแจ้ง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมบรรเทิง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๙๖

เด็กหญิงนิราวรรณ เทศขันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงปราณี พันธ์ชาติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงภัคจิรา หงษ์สิงห์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงสตรีพร พลภักดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กชายกฤษฎา แก้วกัณหา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ นามสันเทียะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงจันทิมา ศรีเลิศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงจินตนา วระสิงห์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงจิราวรรณ มะนู
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงชลิตา สินธุการ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงสถาพร วรสิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงสิริยากร คำวิเศษ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ม่วงมนตรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๒ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๑๐

นางสาวธิมาพร อุ่นจิต
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กชายภูริภัค พงษ์คละ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงศศิธร ธรรมจิตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

บาลชืน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงสุนิดา ชาติวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๑๕

นายณรงค์เดช จันทร์เทศ ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๑๖

นายรัชพล คำขาว
๑๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วันเพ็ง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ อินธิยาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงดีมัน

่

คำกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กชายอัมรินทร์ สาลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงกิตติยาพร บุญจูง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เงาใส
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ อาจใจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงนัฐทิชา โสดาพรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ จอมพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กชายมรุเดช มีชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กชายรัชตะ ทองมนต์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงรัญชนา ดวงชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กชายวรรณวงษ์ จงอาจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงสุชาวดี มีบุญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงสุดาภรณ์ จันดำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กชายสุทธินัย โคนาบาล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กชายอนุชา วงษ์จันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงอินธิรา ปรารภ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงแพรนวล แสงทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ วันทา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กชายธีระกาล สมหวัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงนภา บัวจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงพรชิตา เจ็ดขัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงกาหลง พิมพ์ผุย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงจารุวรรณ พลศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงสาวินี อัดใจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงสีตลา แซ่ฉัว

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงอรนรินทร์ สาลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๓ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงนันทินี พลีสัตย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงนิราพร สาระพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ อ่อนสะอาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กชายวีระพันธ์ พงษ์สุระ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงศศิกานต์ เพชรแต่ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ พันธ์ภักดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงโชติกา สาระพงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กชายปกรณ์ หลอมทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงปดิวรดา โนนตูม
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วันทะวงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงภัณทิรา ทับศิริ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงสุชานาฎ พันธ์แก่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุทธิประภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงอรชร อายุวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงไพลิน อาจใจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณทะวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงชนันญา สาระพงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กชายนาครินทร์ บุญจูง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงมลุลี ไพรวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงวริศรา จอมคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ สาระพงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงพัฒน์นิดา พันธ์แก่น
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงอรพินท์ ระวัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา ทองลอย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผุยโพนทัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงจงกมล พันแก่น
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงจิลลาภัทร พรมลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงชลลดา พันธ์แก่น
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงนันธิดา สุภาพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงประภาพร สีกะชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กหญิงพรสุดา สาระพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงจอมขวัญ พุ่มพวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงณัฐชา ศรีสรรค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ บรรเทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กชายอนุชา กระโพธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๔ / ๓๒๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงเกสรา เตารัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กชายโชคชัย สะใบ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา มะณีโชติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กชายธนากร ในสิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงนงนภัส สะใบ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ปญหา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงวิรัตน์ ทองเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ว่องไว
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กชายเจษฎา ธงชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กชายเทิดภูมิ ทองมนต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงกาญจนา อุดร
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กชายณัฐพล แก้วปด
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กชายธีรเดช ทองลาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กชายธุวชิต มีทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กชายศิวัฒน์ โยธา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กชายอนุพล ทองปลิว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงเมทินี บุญสอน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชินพร
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กชายชัยวัฒน์ สุดสวาท
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

โคณบาล
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กชายประวันดี ชำนาญดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กชายสมพงษ์ สะใบ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กชายสุรธิพงษ์ จิตตสัจจะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กชายโชคทวี นรสิงห์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงจิรัชญา ประดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กชายนัทธพล อายุวงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงศศิพิมพ์ อายุวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ พุ่มเพชร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงอัมพร อุตพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กชายศุภกรณ์ เบ็ญมาศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กชายศุภพงศ์ สุดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงสุทธิพร ภูโตนนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ยกพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กชายจิตวัต วงศ์พินิจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กชายฐิติพงศ์ หลงพิมาย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๕ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงณัตยากร วงค์พินิจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์พินิจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กชายนพเก้า วงศ์พินิจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงนันทนา บรรเทากุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์พินิจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กชายบุรพล ศรีบุญเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงฝน วงค์พินิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กชายพนมรัตน์ วงพินิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงพรศิริ บุตดาห์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กชายพีรวัฒน์ วงค์พินิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงรัญลดา วงษ์พินิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กชายรัตติเทพ ดีภู่
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กชายสุระกิจ วงษ์พินิจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงอติตา จันครา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สำเภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงเหมือนฝน จันตะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงไปรยา คัลนา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กชายทรงพล แสงตะวัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กชายมงคลชัย รังศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ คุณล้าน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กชายเจษฎา พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๓๖

นางสุภาพร ศรีบุญเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านกฤษณา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กชายกิตติกรณ์ โมธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กชายดานุพร ดวงสิงห์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กชายธนากร ศรีราชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กชายธีรวุฒิ บุญส่ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กชายปรีชา บุญชู
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กชายพรนิวัตร สีทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กหญิงพัชดา ขันทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กชายพีระพงษ์ มหาวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กหญิงมุทิตา ประมวล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ วงษ์พินิจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงสุกันยา ปสบาล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงสุภัสตรา บุตรสุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๖ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กชายสุรชัย นัยเนตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงสุรารักษ์ สมโภชน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงอัญชัน ศรีบุญเรือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงอุไรพร ฉัตรดอน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงเบญญาภา วงพินิจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กชายโสภณ เกตุเทียน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงกมลนา วริสาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๕๗
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ศรีบุญเรือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

บุญมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงประนิดา สีบาล
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กชายพรนพัฒน์ วงษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา เปงทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กชายสิทธิกร วิเชียร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงวิภา ไชยทิพย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีบุญเรือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กชายวีรลักษณ์ สุขบัวบาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ธรรมวัติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กชายสมชาย ช่างหล่อ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงสมหญิง ศรีบุญเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กชายอนุ ศรีบุญเรือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงเนตรนภา พรรณราช
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กชายเอกชัย ชัยแสนฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงฉวีวรรณ พรรณราช
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กชายประวิทย์ วิถี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กชายพงธพร ศิริโยธิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงวรัญญา ศรีบุญเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กชายสมรักษ์ อินทร์คำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กชายสุรชาติ แก้วแจ่ม
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กชายเสกสรร กันยา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เร่งร้อน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กชายธนันชัย เปงทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กชายมนตรี การชนะชาติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กชายวรวุฒิ บุดดาห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กชายศิวิโรชจ์ ศรีบุญเรือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๘๔

นายสิทธิศักดิ

์

แก้วนิล
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๗ / ๓๒๙

้
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ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กชายสุพรรณ จันทสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงสุภาวดี ธรรมวัตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กชายกฤษฎา ด้วงตาล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงชมพู่ ลุมาศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กชายณัฐนันท์ อุรา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ แย้มทรัพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กชายศุภชัย กันตรง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงสุณิษา ทองดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กชายอดิศร พิพัฒน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ปญญาพอ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กชายจรูญศักดิ

์

สำลีงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงจิระนันท์ วงพินิจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงณัชชา ปสบาล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ตินทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายธนภัทร คำเลิศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงพรพิมล ปสบาล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทวี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงวนิสรา แสงตะวัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุตรโคตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงอรุณี ศรีบุญเรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงเกษสิริน มูลน้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีพูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กชายเชิดชัย ชาลีรวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กชายเพชรายุทธ สำเภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ อุรา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กชายคุณานนท์ บุญมา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

พรมประดิษฐ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กชายธวัชชัย ละมุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กชายนิรันดร์ จันทเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีบุญเรือง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กชายพีระศักดิ

์

ดวนใหญ่
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงรัตนา จันทเสน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงรัตนา เพ็งพุฒ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กชายวรพล พานิช
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีบุญเรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กชายอัศวิน บุญธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กชายเดชมงคล กันตรง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงโสพิศนภา ฤทธิตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กชายกรรชัย สีแดด
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงธนัชพร พาเจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กชายอดิศัย บุทธนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กชายอนุสรณ์ วงศ์พินิจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๒๗

นางสาวภัสราภรณ์ สีหาสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๒๘

นายภานุเดช พรมชาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๒๙

นายวุฒิชัย กระโจมทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๓๐

นายสุรชัย บุญยงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กชายเทพินทร์ ศรีพูล
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงกมลวรรณ หอมจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กชายกรเดช แก้วละมุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงขวัญลดา แดงงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงจรรธพร สิมมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงณัฐธิชา ณ.  ชียงใหม่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงธันย์ชนก สุริยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์คเวหน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๓๙
เด็กหญิงประกายดาว ไชยสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กชายปราโมทย์ โกฏิทอง

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กชายยศอนันต์ ตอนศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กชายวชิรวิทย์ อินคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงวรนุช มนทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ต่อคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงเยาวภา อุดร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กชายกิตติกานต์ สายเสมา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กชายฉัตรมงคล นนเทษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงฑิติมา กระโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กชายตฤณโชค โยโส
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กชายธีระพัฒน์ สารทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงพัชราพร โมทะนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กชายอรรถพล นนทะการ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายสุทัช พลหาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กชายอชิตพล บุญยง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๙ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงเกศกมล มรกต
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงเปรมฤทัย วังแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กชายคฑาวุธ ขุนฤทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กชายทศพร แก่นท้าว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงนันทพร ปุยวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กชายบุญจันทร์ โพธิอุดม

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กชายวัชรพงษ์ บุญยง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กชายวันชนะ มนทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ วงจัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กชายศักดิดา

์

สะดวก
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กชายสรวิชญ์ สว่างภพ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

มะโนรัมณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กชายเอกวิทย์ วงษ์ทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กชายขวัญชัย สะบาย
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กชายปาริวัฒน์ พงษ์วิเศษ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กชายพงษ์นรินทร์ แก้วแจ่ม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงพรรณิษา อุรา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กชายวัชรพล เลิกสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กชายอัษฎา กาสังข์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กชายอิทธิพล โกฎิทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงเมทินี ทิพย์สมบัติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กชายใหม่ มะณีนวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๗๗

นายกิตติกรณ์ ทวี
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๗๘

นายจักรพงศ์ สว่างภพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๗๙

นางสาวจิตติพร ไชยสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๘๐

นายประวิทย์ ยาเคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กชายวรวิทย์ ศรีพูล
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๘๒

นายวีระยุทธ สารทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๘๓

นายวุฒิธนา คำเสียง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๘๔

นายสิงห์ ลาวเมือง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๘๕

นายอิทธิศักดิ

์

ผิวทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กชายกิตติชัย วันดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงจารุวรรณ สินชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงจิราภา นิยาย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงชัชฎา จันลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๐ / ๓๒๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กชายณัฐพร ประคอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กชายธนกร บุญศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กชายนันทพงศ์ สมศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กชายพรภวิษย์ พิมผุย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อาปดชิง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กชายพีรภัทร สุภาพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กชายพุฒินันท์ วิชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงมนัญชยา อินธะยาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กชายวัชรพงษ์ สะดวก
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงวิรวรรณ ประดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๐๐
เด็กชายอนันต์ธวัฒน์ ปญหา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีวิไชย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วิชา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กชายธีรวัฒน์ จันลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงสุพาพร ปญญาประชุม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กชายเพทาย วงษ์พินิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กชายเอกพงษ์ เพลงศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงโสระยา นำคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญมาชู
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กชายธีรยุทร สบาย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กชายสมเกียรติ เกษี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กชายอธิวัฒน์ ระวัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กชายเจษฎา คำร้อย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กชายญาณวุฒิ หอมจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงภัชริญญา จันทร์ลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงอาทิตยา พงษ์วิเศษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๑๖

นางสาวกรองทอง ต่อคุณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงกวิสรา แสนสนิท
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กชายกุมภา สารพงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กชายก้องภพ วิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กชายจิราวัฒน์ วงษ์พินิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงชฏากานต์ โกยขุนทด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงชนิกา มนต์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา บุตรเสมียน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ มีทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๑ / ๓๒๙

้
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ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงดนุนุช จำรัส
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ศิลประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงธนพร เสาสุด
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ถะเกิงสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กชายปรัชญา คาโส

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

วงศ์จันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กชายวัชระ รังษี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงวีรยาภรณ์ บุญมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กชายสมชาย สายใจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงสุนิษา ภาษี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กชายสุริศักดิ

์

ทวี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงอริสรา พิมพ์ทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงอัชชาวดี ขันทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงเบญญาภา บุญเพ็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กชายกฤษฎิน สมรักษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงชุลี วงษ์พินิจ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กชายทินกร พงษ์สุวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กชายวีรภาพ สิริทรัพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กชายปารินทร์ มูลคำก้อน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ กระดานพล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ประชุมวงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กชายภัทธนพงศ์ สิงห์โคตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายมานิด รังษี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี อุทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองดีนอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กชายวันเฉลิม วงษ์ศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กชายวีรพัฒน์ คำผง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงศรสวรรค์ เสนาจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กชายศักดิชาย

์

ดวงใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กชายสมชาย ทองเลิศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายสมพงษ์ วิเศษเสาร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงสรัญยา โยโส

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงสิรินทรา วิเศษเสาร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา คำผง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กชายอดิศร วงศา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงอนัตตา วงษ์พินิจ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กชายอนันตชัย จาริย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กชายอนิรุท กระดานพล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงอาภาศิริ สีทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงอินทิพร ขันเสน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กชายเกริกพล สารทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงเกศรา วิเศษเสาร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงอรปรียา ถินนารัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงอลิชา จันทเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กชายขันติพล เพชราเวช
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กชายณัฐนันท์ ขันเงิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์พินิจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กชายนพรัตน์ ศรีบุญเรือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงนฤมล สกุลเอียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กชายนันทวัน คำแพง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กชายภาคภูมิ โพธิกะสัง

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายภูวนัย บุตรชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงวรรณวิภา วงพินิจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กชายศุภโชค พรมศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๗๙

นางสาวสุภาพร วงษ์พินิจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กชายสุรชัย สาระชาติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ โพธิอุดม

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กชายธีรพัฒน์ วงษ์พินิจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๘๓

นางวิวรรยา หาสุข
๐๒/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงพุทธิดา ธรรมพร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงกชกร มีโชคชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงณัฐธิตา อุปมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงธนัชชา ดอกไม้
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กชายธนากร นามพรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กชายธะวัต นุ่มประทุม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กชายนราชัย ประดับศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงบัวชมพู อินทนนท์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงพรสุดา สุพรรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กชายพีรยุทธ วงษ์วัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงมาติกา แสนสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๓ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงศศิวรรณ กิงสีดา

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กชายเทียนชัย ไชยกาล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กชายชัยกิตติ อ่อนคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รัตนนารากุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนาพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กชายธีรชาติ บุญส่ง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงปรานี แพทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กชายมงคลชัย แสงพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ คำมัน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉิมบุญอยู่
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กชายอนุรักษ์ แพงวิเศษ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กชายอวิรุทธิ

์

คานเครือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กชายเอกรัตน์ วรสิงห์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กชายชนะพงศ์ เทพชุมพล
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ เสาตรง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กชายนพรัตน์ คำเก่ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงพวงฤดี บุตรเสมียน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กชายภูวนาถ รับรอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กชายสาโรจน์ บุญขาว
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริชาติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงอมราวดี กันตา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงอรวรรยา กากเพ็ชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงอรวรา กากเพ็ชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กชายกฤษณะ สากล
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นนทศร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กชายชาคริต ธรรมะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กชายชาครีย์ เพชรอินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงธนาวรรณ มูลจัด
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีจำปา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กชายนพดล บุญขาว
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงนันทนา ไชยเพชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กชายบูรพา กวาดปรางค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงปรารถนา สัตตัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงรัชนก อุดมศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คงทนชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๔ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๓๐

นายสันทัด โคณบาล
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงอภิชญา คานเครือ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กชายอรุณศักดิ

์

อัมลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กชายอาทิตย์ เชือสอน

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กชายอโนชา ภิปราย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ชาติมนตรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๓๖
เด็กหญิงกาญจนารัตน์

นวนแสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงนวลฉวี ศรีมุม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

เขย่า
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุญตา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงฐิติมา เหล่าแค
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงณัฐมล ดวงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กชายธนอภิพงษ์ โทชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กชายธีระภัทร ศรีสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กชายปฐมรัตน์ คงชำนาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กชายประกอบ ศิริโส
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงพรชิตา ประสงค์ทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงวนิดา พิมูลชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงสุชาวดี แก้วธรรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กชายอินทัช เลิศศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงขวัญฤดี พงษ์เมือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กชายณัฐพล คงชำนาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กชายธีรภัทร์ วรรณมนัส
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กชายบุญสุข สมควร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กชายพันธกานต์ อำชาวนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงภัทรพร แพงศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กชายสิทธิโชค พิกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๕๗ เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์

นวนแสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงชลิตา แก้วดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงรินรดา บุญขาว
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงวันวิสา ศรีจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กชายจรัส ปรือปรัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กชายชญานนท์ อภัยวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงชญานิต ศรีมุม
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงฐิติมา พิมูลชาติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๕ / ๓๒๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงปทมาวรรณ เทศไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ใจศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ จาตูม
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงอรุณวรรณ สิทธิสงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ขุ่นสูงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กชายชนะภัย มุ่งหมาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญลือ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กชายนัฐวุฒิ อาจภักดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงปนัดดา มุ่งหมาย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงปยภัทร ดวงจิตร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงปยะดา ครบสุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กชายปยังกูร พันธ์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงภรณ์ชนก สร้อยเพชร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กชายมณฑล ศรีอินทรกิจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กชายรัตภูมิ บุญนงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กชายวัชรพล มูลดับ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กชายสุทิวัธ วงค์วาน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กชายเอกรินทร์ ตะเคียนจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงเอมรินทร์ ตาดม่วง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กชายกฤตภาส จันทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงจันจิรา อินแก้ว

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงจิราวรรณ จำป
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์หวาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงธาริณี คำภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่จัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กชายพงศกร มังสะชาติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กชายพัชรพล แสงแดง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงสุธีธิดา คำสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ หนูแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กชายอนพัช ไชยา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กชายเอกราช วิเชียร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กชายธีรภัทร บุญวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กชายศรสินชัย งามพรหม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงสุนิสา สมบรรดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายอนุชา พันธ์ทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก้อก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงอินทิรา เย็นใจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ มุ่งหมาย
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ วัดเสลานาก้อก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายธนพล สอนพูด
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงภัทรวดี ไกรราม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กหญิงวรรณิษา ศรีมุม
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงวิชุดา สมควร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายศราวุฒิ สัมดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ประดับศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงศุภเนตร โสริโย
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงสุวภัทร ศรีเลิศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กชายอนุรักษ์เทวา กระทูนนท์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงอรปรีญา เพชรอินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงอรอุมา คงยะมาศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงอโนชา ศรีลาชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายภานุพงษ์ แก้วดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กชายอุทัย การะเกด
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กชายเทียนชัย สมบัติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงตรีนุช สุทธิพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กชายสรศักดิ

์

สมทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กชายเจตน์ดิลก แก้วสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กชายตะวัน ใจสุระ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กชายธัญทัศน์ ใจดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กชายธีระพงษ์ แสงพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงนภัสสร แสงพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงสุมาพร เอียดแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กชายอธิพงษ์ ใจสว่าง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ดวงใจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กชายนันธชัย การนอก
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงพิชชาภา วงค์เจริญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กชายภัคพล มีฤทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงรถสุกรานต์ อินสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงวรัทยา ทีปะปาล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กชายสหรัฐ บุญศรัทธา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงสาธิตา นิลทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงสุนิสา สาธิสัตย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๗ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กชายสุพิชัย แก่นเมือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงอาทิติยา จันครา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงธัญษญา เพชรอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีระษา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กชายเตชินท์ ฉิมปอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงศิริวรรณ สมคิด
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงเกวลิน สิงห์คำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ระหาร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมหาว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กชายทีฆทัศน์ คัมภิรานนท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กชายปรีชา ใจมนต์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กชายพัชรพล สมบัติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงพิยดา อดใจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กชายวรันธร แก้วลาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงกัลญานี พงษ์วัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงพรพิมล ใจมนต์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กชายวรพจน์ ดวงธนู
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงสนาน ใจมนต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงสุรัมภา ไชยพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงเสาวภาคย์ หงษ์โสภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ชืนใจเรียม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุตรเสมียน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กชายทองปวิทย์ ใจโปร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงธินดารัตน์ มูลดับ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงปนัดดา สารบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงอัญชลี บัวจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กชายคฑาวุธ ทำดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กชายคเชนทร์ ไชยสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กชายธามนิธิศ สว่างเพราะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงนภัสพร เรืองทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงบุษรา โพธิศรี

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กชายภาณุวงศ์ พรหมซอ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ พรหมซอ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ดวงใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงศศิฉาย ภูดวง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กชายศิริชัย คำคูณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กชายสิริชัย โกสีสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กชายสิริพงศ์ โกสีสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กชายสุวรรณ สากล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ สุมะหิงพันธุ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงอาณัฐธิดา ประทุมจร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กชายจำนงค์ จำปาทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงช่อฟาง ศรีโพนดวน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กชายณภัทรพล ไชยศรีษะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กชายธนพนธ์ มีบุญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กชายนวมินทร์ ปนหอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กชายนันตชาติ โคนาบาล
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงมุกมณี สีแดง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ปรือปรัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงสุรีย์วรรณ ทองคงอ่วม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงแอม ไพรศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงกฤติญารัตน์ รัตนพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงชลธิชา จันทกรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงดวงนภา โคนะบาล
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์คำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กชายธนศักดิ

์

แจ่มศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงนฤมล สร้อยสิงห์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กชายนิสิต นรสิงห์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงปนัดดา จันทะวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กชายภารากรณ์ ดีใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กชายวัฒนา โคนาบาล
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กชายสมเดช ดวงใจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงอรัญญา ทำดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงจิรวรรณ คำศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๗๙๙

นายธนากร ศิลาวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กชายธนาธิป เพ็ชรงา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กชายอรรธพล มุ่งงาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูมิศาลา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กชายพีรภัทร ข่าทิพย์พาที
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงมินตรา ใจมนต์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

แพงมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กชายสรวิศ ใจสว่าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กชายสราวุฒ รัตนนท์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงแปนแก้ว พงษ์ธนู
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ดวงธนู
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใจมนต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงคณิษฐา ฉุใจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กชายจิระเดช แก้วดวงงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงนัชชา สากล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงบุญญารัตน์ ทอนพุดซา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กชายบุญนำ ระยับศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงปาลิตา คินดี

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กชายพชร วงษ์ขันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ แก้วกาหลง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงสุชาดา แก้วสะเทียน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กชายกฤษนัย สติภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แพทนาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงจิราพร ใจมนต์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กชายชูเกียรติ คงราช
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงดวงฤดี วันสุดล
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงพัทธมล ใจมนต์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กชายภานุ ใจมนต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ โรมใหม่
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กชายสนธยา ประสพสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงสุชาดา ดีสอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กชายไตรเทพ อุทา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ เพ็งแจ่ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กชายกฤษฎากร ใจมนต์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กชายกฤษดา ประภา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา คงเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงขวัญฤดี ใจเพ็ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงจิดาภา อุดร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โภคา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงจุลลัดดา ทองดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงชลธิชา รัตนนท์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กชายชาลี กระโพธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๐ / ๓๒๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กชายชโลธร สีลำโกน
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กชายฐิติพงศ์ ดวงธนู
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงดวงฤทัย กระโพธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๔๓
เด็กหญิงดาวประกาย อุดร

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงธิราภรณ์ โพคา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงนริศรา อุดร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงนันทพร อาจปราบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงนิตยา โพธิปรึก
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กชายบวร นอบน้อม
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กชายพงษ์ศกร มากนวล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงพรนภัทร อุดร
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ สุวรรณดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา วิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงวงมณี เปยมสิริวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงวาสนา อดใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กชายวีระชัย อาจทวีกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ งามรูป
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กชายสยมภู ดวงธนู
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงสุนิศา กระโพธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงสุนิษา แขมเกษม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปรึกษา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงอังคณา กระโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงอัญชิสา อุทาพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงอาริษา อุดร
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงอาลิสา ใจนวล
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คะรุรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงเปรมยุภา ภิญโย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กชายโยธิน ชาวดร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงโสภา อุดร
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กชายกรกฎ เบิกบาล
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กชายกัมปนาท ศรีสมบัติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงกิงกานต์

่

ใจมนต์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงกุหลาบ คงยะมาศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

ใจมนต์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กชายธนภัทร ดวงธนู
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๑ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

งามสม
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กชายธันญา สังวร
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายนนท์ตระการ สมพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๗๘

นางสาววรรณิดา ใจมนต์
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงสุพรรษา จารึกดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กชายสุริยนต์ นามวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงอังคณา ไชยพงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กชายไตรภาค วิเชียร
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงกุสุมาภรณ์ แสนจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กชายธีรเดช วาที
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กชายนพรัตน์
ชาติสุวรรณวัฒนา ๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงบุษกร สุวัติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กชายพีระ สาระพล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กชายสิทธิชัย ศรีบุญเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงกรรณิกา คงราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงกัลยา แซมรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กชายจำรูญ ไชยพงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงจิราพร ใจเพ็ง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กชายทนาย อุทุมพร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กชายธีรเมธ พลทา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงนุศรา ใจมนต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กชายระพีภัทร ขุมเงิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กชายลิขิต ปกศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ แสนจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กชายวายุกูร สามสอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กชายวีรภัทร วรรณตรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กชายสุชาติ กองลี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงดารารัตน์ เทาศิริ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงนวลนภา หมูนดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงพุทธิชา ในทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงชนิดาภา ในทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงชมพูนุช พงษ์กลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงฐิดาพร คำลอย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทะสนธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๐๙
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ เสือณรงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๒ / ๓๒๙
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ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงนิศามณี คำศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กชายพงศกร นวลแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงพิชญาภา สุดสังข์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงมธุรินทร์ เทาศิริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ มะยม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กฤษณกาฬ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๑๖
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

แสงตะวัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงกัณฐิกา แซ่ด่าน
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กชายก้องเกียรติ แก้วจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงชมพูนุท แก้วจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เทาศิริ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงนัฐสุดา สมทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงเกวลิน เลไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กชายเจษฎา หอมจิตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กชายเทวฤทธิ

์

นาดำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงเบญจมาศ นางแพง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กชายเสกสันต์ ชัยสมบัติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กชายไชโย ทองอินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงกาญจนา บุญตา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงชนากานต์ รัตนภักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กชายณัฐพล บุญตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ จันทิมาลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงพฤกษาชาติ ทองอินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กชายวรวุฒิ สุมนทา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงอารยา บุญตา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงเกษมณี ชมเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงเพชรรุ้ง สิทธิศร
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายเอกมัย ทวีชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงกนกพร เกตุวารินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงกมลชนก ยอดสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีดาพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กชายณัฐดนัย แต้มงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงนารี แสงทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงพรธิตา พิมศร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กชายภานุพงษ์ สมพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๓ / ๓๒๙
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ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กชายยุทธนา บุญตา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงรุจิพร แสนสวาท
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงรุ่งนภา จันคณา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กชายวัฒนา ศรีบุญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงสุพรรณี บุญตา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

โคตะมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กชายเมธี กองแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๕๒

นางสาวกชกร สะอาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อุตมะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๕๔

นางสาวชนิสรา ยอดฝายอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๕๕

นายธีรยุทธ จันทิมาลย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๕๖

นางสาวปยธิดา บุญตา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๕๗

นางสาวพรนภา พิมศร
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงภิชญา บุญตา
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๕๙

นางสาวมนต์นภา บาบุญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๖๐

นางสาวรัตติกาล บุญตา
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงวันวิสา ไชยนะรา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๖๒

นายวิเชียร พิมศร
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๖๓

นางสาวศิริขวัญ อุตมะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๖๔

นายสมพงษ์ มาตจรัญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๖๕

นายอนุชิต สิงห์งาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา เลิศศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๖๗

นางสาวกาญจนา ศรีเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๖๘

นายนิธิกร ชะนะภัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๖๙

นางสาวบารณี สุมนทา
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๗๐

นางสาวประกายดาว วงษ์ขันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๗๑

นางสาวมิสยาภรณ์ เทาศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๗๒

นางสาวรัตติกาล อุตมะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๗๓

นางสาวรุ่งนภา พันธ์แก่น
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๗๔

นายสิทธิพงษ์ นันทะสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๗๕

นางสาวสุนัดดา สมทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๗๖

นางสาวเกร็ดมณี อุตมะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงกมลพร จิตตมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กชายพงษ์เทพ พันธ์แก่น
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงวิชญาดา เงาใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๔ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงศศิธร สงสัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ บริสุทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กชายนัทธวุฒิ กุลวุฒิ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กชายปยวัฒน์ วรรณทะวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงภัคจิรา บุญสร้าง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หอมจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรียม วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงกัญญาภัทร หาญพิทักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงจีรวรรณ ทองอินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงปทุมพร เรือนรส

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงพรนภา พรมดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กชายพรหมมินทร์ ดวงสิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กชายภานุ กาญจนะชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงยุวดี หงษ์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงรัตธิรส นนทพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กชายวรพล สารพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงวาสนา พิลาพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงสมัชญา ตองอบ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงสิรินทรา เมืองจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงสุธิดาวัลย์ จันทร์เพ็ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา เกษหอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงสุวรรณา อุยยือ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทรานุช
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กชายอนุรักษ์ บุญจูง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงเกศินี ไชยนรา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กชายคมกริช บุญจูง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงปภาวี เรียมทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงประดับพร นันทะสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงปาลิตา ทองลอย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงภัทธิราพร พงษ์สุระ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กชายภูตะวัน รับรอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงระพีพรรณ ดิษฐประสพ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กชายรัตตะพงษ์ นนทะพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงรัตติกานต์ ใบทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงวรางคณา หาญพิทักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กชายวุฒิติ ทองเศก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๕ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กชายศรีสุข กิตติไพเราะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงศศินันท์ หงษ์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กชายสุทัศน์ สุดดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงสุธาศิน บุญจูง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงสุภาพร วงษ์ปลัง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดอกพอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงสโรชา หงษ์ทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงอนุธิดา รับรอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงอรทัย สมสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงอรปรีญา ล้วนเกษม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงอรรัมภา ตองอบ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงอาริยา นันทะสิงห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำบัว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กชายฐิติพงศ์ นันทะสิงห์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กชายธนาชัย เรือนรส
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กชายธนาโชค เรือนรส
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กชายธีรเทพ หาญพิทักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงนัทธิชา พุ่มเพชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงปาริชาติ ผิวนวล
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงปยดา หอมจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงสุมิตรา บุญจูง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กชายอภิชาติ พิมแต้ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กชายอัครพงษ์ บุญคง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงอินธิรา หงษ์ทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กชายเจษฎา นันทะสิงห์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กชายเฉลิมเดช ศรีสิงห์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา พุทธรักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงจันทิมา ล้วนเกษม
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ คำไสย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายชัยยุทธ คำบัว
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงญาดา ผุดผา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กชายณัฐิวุฒิ ไชยนรา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงดวงฤทัย ดวงสิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กชายธนภัทร์ ธรรมพร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กชายธนากร ดอกพอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กชายธวัชชัย หาญพิทักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กชายธีรภัทร์ รับรอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองเกิด
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กชายธเนศ สุทา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงนกน้อย สุดดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กชายนฤภัทร์ สุขกาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงปภาวดี อำพัตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงพิริยา ทองมนต์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กชายพีระพล หอมจิตร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กชายรัชชานนท์ คำศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงอาริสา นันทะสิงห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงเกตวดี ขุมทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงชญานันท์ นันทะสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงนันทินี ลีตน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงปยะนุช หอมจิตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงมัลลิกา หาญพิทักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กชายสรฤทธิ

์

พุทธรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงสุชาวดี นันทะสิงห์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กชายสุรชัย บึงมาลา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีจำปา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงจันทร์จินา แปลงตัว
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กชายพัชระ สีตบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

พิมูลชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงศิริประภา แก้วประเสริฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ ระวัง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กชายเพทาย ทองเกิด
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กชายเวชพิสิฐ คงทันดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กชายก้องกิดากร ศรีมาศ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธานุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงทิพย์เกสร นิสัยดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กชายนิภัทธิ

์

หมายเงา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทร์ดำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายมณฑล สาธุจรัญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงศิรประพา ฉัตรเท
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๗ / ๓๒๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงอัฐภิญา จันทรราช
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กชายธนชัย หงษ์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงมนทิพย์ แก้วมงคล
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงกรองแก้ว สุดดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กชายกฤษฏา พงษ์วัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมพ์แต้ม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยมูล
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กชายปยะพงษ์ โจกกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กชายพรชัย คำขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงพิกุล ทองอินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มนทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงวรมณ แก้วประเสริฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปลืมใจ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงสุภนาพร เพิมทอง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ ไชยโชติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงเกษศิรินทร์ อุ่นแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงเมธิวรรณ ซาคำจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กชายจักรินทร์ วงษ์พิทักษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กชายจิรายุส พิมูลชาติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีดาชาติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กชายตะวัน นำหวาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงธนภรณ์ นันทะสิงห์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กชายธิติพันธ์ จันทร์เพ็ญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กชายนำพล จันดำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงนิศาลักษณ์ ไชยมงคล
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงนิสา จันทร์ฉาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงปณิดา อินแพง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงพรจิรา วงศ์เจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี มนทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงมลธิรา พิมูลชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงมุจรินทร์ เอียมแสน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายวัชรสินธุ์ ผาสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กชายวิภาคสิทธิ

์

ตองอบ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กชายวีระยุทธ ปนหอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงอลิสา คำบัว
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๒๒

นางสาวกุลธิดา ยืนนาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๒๓

นางสาวจันมณี สมรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๒๔

นางสาวนันธิดา ดอกพวง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๒๕

นายบุญจวง แต้มงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๒๖

นายพงษ์สธร สุขณา
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๒๗

นางสาวพรธิดา ศรีดาชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๒๘

นายภานุพงศ์ ไชยมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๒๙

นายวงศธร บุตะเคียน
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๓๐

นางสาวสุทธิกา สุวรรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๓๑

นางสาวสุรีมาศ บุญคง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๓๒

นางสาวหทัยรัตน์ สุมนทา
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๓๓

นางสาวหนึงฤทัย

่

แต้มงาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๓๔

นายอภิวัฒน์ รับรอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๓๕

นางสาวเกวลี เบ้าบัวเงิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๓๖

นางสาวจินตนา นาคใหญ่
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๓๗

นางสาวณัฐธิดา บุญจูง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๓๘

นางสาวนงลักษณ์ ไชยนะรา
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๓๙

นางสาวพิมประไพ สุพล
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๔๐

นางสาวภัทรสุดา พิมาทัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๔๑

นางสาวมัฌชุสา สมคณะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๔๒

นางสาวรจนา สาเทียน
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๔๓

นางสาววัลลี ทองอินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๔๔

นางสาวสมจิตร สุดดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๔๕

นางสาวสุกัญญา อุดร
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๔๖

นางสาวอิสราพร มีแสงพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๔๗

นางสาวเกษร จันเพ็ญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๔๘

นางสาวเบญจมาศ สุดดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๔๙

นางสาวแก้วดารา หน่อสีดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๕๐

นางสาวกนกวรรณ นพพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๕๑

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีมาศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๕๒

นายจีรศักดิ

์

เจียงอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๕๓

นางสาวณัฐพร เรือนรส
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๕๔

นางสาวณัฐภรณ์ สุดดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๕๕

นายนครินทร์ ทองเกิด
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๕๖

นางสาวนภาภรณ์ จันบุญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๕๗

นายศราวุฒิ สำแดงฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๕๘

นางสาวศรีนุกูล ชนิด
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๕๙

นางสาวณัฐนิชา พลคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๖๐

นางสาวสุชานาถ ไชยนรา
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๖๑

นายอำนาจ อุ่นแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๖๒

นางสาวโศริยา บุญร่วม

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา มนตรีวงษ์
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงชลธิชา ทองอินทร์
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กชายไชยวัฒน์ อินปาน ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงฐิติมา งอนสวรรค์
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กชายเทวินทร์ โพธิกระสังข์

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายธวัชชัย เลิศศรี
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงนันทิชา เลิศศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงเบญจศิริ เขียวแมน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กชายภาสกร เพ็ชรรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงมนภรณ์ พลคำ
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ ศรีดาพันธ์
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กชายวีรยุทธ ทะวงษา ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงสริตา สีอุบล ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงอภัสรา เอียมแจ้งพันธ์

่

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กชายฐิติภัค สวัสดี
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กชายณัฐพล มนตรีวงค์ ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เลิศศรี
๓๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กชายทวีชัย สมรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กชายธนายุต สมรัตน์
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กชายธรรมทัศน์ สมเพ็ชร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กชายธีรภพ ศิลาชัย
๓๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กชายปฏิพล คำพินิจ ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กชายปยทัศน์ เคารพ
๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กชายรัชชานน มนตรีวงษ์
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กชายสหรัฐ ไกรรักษ์
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กชายอรรถกร ศิริเทศ
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงนำฝน วิเวกแว่ว
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงอมรินทรา มนตรีวงษ์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงอลิษา ศิริเทศ
๒๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กชายกฤษณ เพ็ชรรัตน์
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กชายกัมปนาท เลิศศรี
๒๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กชายกิตติวุฒิ สุพงษ์
๑๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กชายคงฤทธิ

์

เลิศศรี ๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

เพ็งพาท ๔/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กชายชลิต สมเพ็ชร ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กชายชัชพงษ์ สุพงษ์
๑๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กชายณัฐพงศ์ สุพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กชายธนันชัย เพ็ชรรัตน์
๓๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กชายธนันชัย บุตรอุดม ๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กชายธนาศักดิ

์

สมรัตน์
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กชายธีระพงษ์ ไทยประโคน
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กชายนันทวัฒน์ เลิศศรี
๑๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กชายปรีชา คล่องวิถี
๑๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กชายพรชัย คนดี ๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กชายภาสพงศ์ โพธิสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กชายศักรินทร์ รับขวัญ ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กชายเอกนรินทร์ สมเพ็ชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงกนกพร สมเพชร
๒๒/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ งอนสวรรค์
๑๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงเกวลิน เลิศศรี ๖/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงจนิตา สมรัตน์ ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงจรรยพร ศิริเทศ
๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีจันทร์ ๙/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ วันเสาร์
๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงชลธิชา เลิศศรี
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงชลธิชา มังคละ
๒๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงโชติมณี โพธิสาร
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงฐิติพร ศรีพรหม ๒/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงณัฐพร สมรัตน์
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงทักษพร สมรัตน์
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงธันย์ชนก สมรัตน์ ๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำยา ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงนิตยา สมรัตน์ ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงปาน สมเพ็ชร
๑๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงปาลิตา เม้าราศรี ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงพรชิตา สุพงษ์ ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงพรรพษา เลิศศรี ๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงพัชริดา ยอดจักร์ ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงพิกุล ทิพยกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงภาสินี เลิศศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงโยธิตา สมเพชร ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงรุ่งฤทัย จิตรโสม ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงฤทัยวรรณ แต้มงาม
๑๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงวิชุดา ปานทอง
๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงวิภวานี มนตรีวงษ์
๑๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงสวรรยา ธรรมมุทิศ
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมเพชร ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงสุปรียา โพธิสาร ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงสุภาพร สุภาพ ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงอภัสรา บัวภาเขียว ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงอรญา บุญขาว
๑๕/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงอรพิน เลิศศรี ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงอริษา จิตรโสม
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๔๖

นายกิตติกร สมรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๔๗

นายทีรัก

่

ธนะมูล
๒๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๔๘

นายธนวัฒน์ ศรีสันต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๔๙

นายวิรุต เอียมสำอางค์

่

๒๘/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๕๐

นายสหชัย เลิศศรี
๑๔/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๕๑

นายอุทัย วรรณทอง ๘/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๕๒

นางสาวกรรณิกา อุบลครุฑ ๘/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๕๓

นางสาวกุลธิดา สมรัตน์
๒๓/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๕๔

นางสาวเกตน์สิรี วันนุบล
๒๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๕๕

นางสาวจิราภา สุระ
๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๕๖

นางสาวจุฑามาศ กัตพงษ์
๒๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๕๗

นางสาวธัญญเรศ มนตรีวงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๕๘

นางสาวเบญจมาศ ศิริเทศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๕๙

นางสาวผกาวรรณ คุ้มไข่นุ่น
๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๖๐

นางสาวพัชราภรณ์ สมเพ็ชร
๒๔/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๖๑

นางสาวมัลลิตา เพ็ชรรัตน์ ๙/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๖๒

นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกระสังข์

์

๑๘/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๖๓

นางสาวรุ่งนภา สมรัตน์
๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๖๔

นางสาวศศิวิมล มนตรีวงษ์ ๕/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๖๕

นางสาวสมฤทัย สุพงษ์
๑๔/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๖๖

นางสาวสิราวรรณ เลิศศรี
๒๘/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๖๗

นางสาวสิริรัตน์ บานที
๒๑/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๖๘

นางสาวสุชาดา สมคณะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๖๙

นางสาวอรอนงค์ สิงหโท ๗/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๗๐

นายจักรกฤษณ์ มนตรีวงษ์ ๕/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๗๑

นายนันทกร สมเพ็ชร
๑๑/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๗๒

นายปรินทร สุพงษ์
๒๔/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๗๓

นายสิทธิพล สมเพ็ชร
๒๐/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๗๔

นายอนุชา มนตรีวงษ์
๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๗๕

นางสาวกนกวรรณ จันทสนธ์ ๖/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๗๖

นางสาวกิตติมา โพธิกระสังข์

์

๑๐/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๗๗

นางสาวจันทรวิมล มนตรีวงษ์
๒๐/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๗๘

นางสาววันวิสา สุพงษ์ ๓/๕/๒๕๔๑ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๗๙

นางสาวสุภัทรา สามศร ๙/๒/๒๕๔๑ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๘๐

นายกิตติศักดิ

์

ผิวผ่อง
๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๘๑

นายจตุพล มังคละ
๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๘๒

นายเดชาวัต ในเรือน
๑๔/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๘๓

นายนวัตกรณ์ มนตรีวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๘๔

นายนาวิน สมเพ็ชร ๕/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๘๕

นายพรทวี สมรัตน์
๑๐/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๘๖

นายเลอศักดิ

์

ปลืมใจ

้

๒๕/๒/๒๕๔๑
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๘๗

นายวายุ วันนุบล
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๘๘

นายอรรถชัย ศิริเทศ
๒๓/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๘๙

นางสาวเจนจิรา พงวัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๙๐

นางสาวทอฝน มนตรีวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๙๑

นางสาวธนัชชา นันทะเส
๒๔/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๙๒

นางสาวประภัสสร อายุยืน ๖/๔/๒๕๔๑ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๙๓

นางสาวพรสุดา ศิริเทศ
๑๘/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงปณิดา นันทะเคน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงพนิดา บุญเฟรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงรัตนาวดี อุปสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กชายวชิรวิทย์ มณีวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงสุดา เมฆคลี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงโยษิตา มนตรีวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กชายนคร ทองลอย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงนันฐิกา อินทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงปญญารัตน์ สุพรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงปยวรรณ เคารพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงพรธีรา พงษ์วัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงลลิตภัทร สุโท
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงสิลาภรณ์ จันทร์ถา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงอทิตตยา สายจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงอรปรียา พิมมาศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

กันตะพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กชายเอกรินทร์ อุตมะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงแก้วตา แก้วคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงณัฐชา พิลาดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงสุภาพร พิลาดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงกรรณิกา ทองกลำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงจตุรพร ศรีสมพร
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงธัญยพร ไชยบุดดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงศรุตยา ไชยดำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงเบญญา นพเก้า
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

คำแน่น
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กชายไกรทอง เนตรศิริ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กชายณัฐพล มาลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กชายบุรินทร์ พรมสว่าง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กชายศรเพชร ดวงสีดา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กชายศุภนัฐ สุภาพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กชายสิงหา เกษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรเพ็ชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กชายเจตริน คำเหมาะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กชายณรงค์เดช แสนเวียง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กชายธนพล นิลเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ม่วงอ่อน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กชายเกรียงไกร บุญน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กชายวรวุฒิ คุ้มครอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงลักษิกา สิริสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงจิรพร ทำนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงนัทธกานต์ ศรีมงคล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงวาริษา ทาวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงสุณิสา เก่งมนตรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงอรัญญา สุริเตอร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงอัลจิมา ปลืมหอม

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงสุวภัทร จรุงพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดบ้านหนองผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กชายกฤษกร อินวันนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กชายปฎิธาน พลเมืองศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กชายพิชัย เลิศสรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ภิญโญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กชายวิวัฒน์ ใบสีทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กชายอารักษ์ ไตรศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ อันพิลึก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงนัฐนนท์ นันทสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ โนนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กชายวิระศักดิ

์

อุปสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กชายลิขิต จิตรโสม
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กชายกำจร ยาคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กชายจตุรงศ์ วงษ์ทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กชายชัยมงคล ดีหงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กชายนพเดช อินวันนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กชายศรวิทย์ โพธิสาร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กชายอนุศิษฏ์ คำผง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กชายพงศกร ไตรสี
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กชายสวิตต์ ราศี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ชิมชม
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงนิศา มนตรีวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กหญิงศิริพร บุตรดา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงศุลีพร ปญญะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงเกศแก้ว บังคม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงจิราภา สาระณา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงโฉมยงค์ ศรีภักดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงนัชชา พันลำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงพวงผกา เพาพาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงวรัญญา ชฎาแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงวริศา ฉิมจีน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงหัทยา โพธิสาร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงอพัชชา คำล้อม
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๗๔

นางสาวอัจฉราภรณ์ วิเชียรฉาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๗๕

นายอภิชาต วันอุบล

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

บ้านดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ สีแก่
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำเขียน ชำเขียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงบุญญิสา เพียรภูเขา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำเขียน ชำเขียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงสุนิสา โสภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำเขียน ชำเขียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงจารุวรรณ สีม่วง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำเขียน ชำเขียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงสุรัมภา พลแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำเขียน ชำเขียน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงชมพูนุช ใจคง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงชลธิชา ประทุมวงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ สวัสดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

พาเจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงนฤภา ดาวขาว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงวรรณทิวา รักชาติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงศิรภัสสร โสตรทิพย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กชายสุรชัย ศรีชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ ใจคง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงอาภานุช ทาปลัด
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงธาริณี บุตรทองดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงวรรณภา พงษ์วัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงวรารัตน์ บุญจูง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงศศิฉาย ติงสะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล มาตรสงคราม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงสุชาวดี ครองพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลีลาศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงณัฐญาดา ติงสะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงปภาภร มวลสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วกล้า
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงศศินี จำปาแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กชายเกรียงไกร คำทูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กชายจักรภัทร อ่อนบุญมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กชายจิรายุทธ สาสีมา ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สีแดง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กชายวีระพล เดชพลับ
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กชายอภิชาติ บุญสรวง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กชายอาทิตย์ ชันชาติ

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กชายฟรางค์ ฟริงส์ ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กชายศรันยภัทร นรินวงษ์ ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กชายสุรเกียรติ สีม่วง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กชายหย่งศักดิ

์

สวาทที
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายธนะศักดิ

์

ศรีปราช
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กชายปรีชา ดงน้อย ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กชายสุธิพงษ์ สมิงพฤกษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กชายจิตติพล ยาศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กชายเฉลิมราช สุจันทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กชายชยานันต์ สีดำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กชายชัยณรงค์ ศรแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แหวนอาจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ คำภิระเมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ชู่กลิน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กชายบรรญวิฑิต สมบูรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กชายพณาศักดิ

์

แหวนอาจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กชายภูมิรพี เขียวอ่อน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กชายมนตรี จันคนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

โสภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กชายศุภณัฐ ดวนทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กชายสฤทธิชัย

์

ดาวเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กชายสิทธิชัย โจมเสนาะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กชายอนันต์ชัย ศรีสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กชายชุติพันธ์ พิมพ์รัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กชายณัชพงศ์ ผิวอ่อน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

มนตรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กชายภาณุพงศ์ พลเมือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กชายวงศธร ศรีบุระ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กชายวีระพงษ์ ขันเขตต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กชายสิทธิโชค เรืองศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โนนไทย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ ไชยมูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กชายฐานันด์ ผิวหอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สามารถ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กชายทวิภัทร์ ชินทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กชายธนภัทร จันทร์พวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กชายปรพล ชาภูวงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กชายปวรุตม์ ปาณาตี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงปวีณา เสาร์รอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์แรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงสุธีธิดา อุ่นสัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีปราช
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงกัญญา ปรังศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขใสย์ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงสิลินทิพย์ แสงลอย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงกัณฐิกา พงษ์วัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงเกษมณี ติงสะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงญาดา มะลิสา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงลักขณา สีเขียว
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงวิภาภรณ์ มะโนชาติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงสุธาสินี นุชนุ่ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงอารยา สีดำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงอุมาพร คุณเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงฐิติพร ปรางศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงเกษกนก พันมะลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงดวงฤทัย นางวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงทัศน์วรรณ ปานกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงนวลสิริ บุญทนาดอน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงนิธิตา ฤกษ์มา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงมยุรินทร์ โชครัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงยุพาศิริ สมบูรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๘ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงรัชฎาพร กองสิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงรัชฎาพร สีโสด
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ลุนคำโต
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงวิชญาดา พรามมณี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงสุขสม ผิวอ่อน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงโชติกา พัฒธานี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงญาดาวดี ดวงแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ แหวนเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงณิชากร บุญตา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงดวงฤดี อรรคบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงนวลกัลยา ดวงตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงเปล่งศรี สมปอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงธนพร พันธ์เปน ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงละอองดาว จันทะพม
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงสุพัฒตรา เหรียญทอง ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงอภัสสรณ์ โสบุญ
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงกมลวรรณ อบอุ่น ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงมัลลิกา พาแก้ว ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงสุภรรัตน์ ลีลาศ
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงช่อฟา จันทร์แดง ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงโชติกา ภาษี
๒๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ จันดี ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงศิวาภรณ์ เจริญทัศน์
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๙๔

นางสาวเบญจวรรณ กวางลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๙๕

นางสาวมุกธิดา เพียรอ่อน
๑๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๙๖

นางสาวรุ่งฤดี โพธิสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๙๗

นางสาววิภาวินี พรหมมานิตย์ ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๙๘

นางสาวสุนิษา กาดกอเฉลิม ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๔๙๙

นางสาวอภิชญา วิเศษ
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๐๐

นางสาวจิราวดี สีแดง ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๐๑

นางสาวเอมิกา เอียมรัมย์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๐๒

นางสาวฐิติพร ทำนุ
๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๐๓

นางสาวณัฐธิพร โสภา ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๐๔

นางสาวนภัสวรรณ ภิญโญจิตร
๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๐๕

นางสาวพรนภา วันทาพรม
๑๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๐๖

นางสาวมาริษา สะอาด
๑๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๐๗

นางสาวกันตพร ผากงคำ
๒๔/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๐๘

นางสาวเกศราวรรณ ชูกลิน

่

๑๖/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๐๙

นางสาวอาทิตยา สีดำ
๑๐/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๑๐

นางสาวจุฑามาศ มะโนชาติ
๑๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๑๑

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันคำ
๒๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๑๒

นางสาวชรินรัตน์ เข็มทอง ๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๑๓
นางสาวธัญญาลักษณ์

บัวแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๑๔

นางสาวนันทิณัฐ พันธ์เปน
๑๒/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๑๕

นางสาวมณธิดา คุ้มครอง
๒๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๑๖

นางสาวรุจรวี ฉิมสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๑๗

นางสาววราพร ชิงชนะ
๒๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๑๘

นางสาววาสนา กิงคำ

่

๑๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๑๙

นางสาวอัจจิมา ใจอ่อน
๒๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๒๐

นางสาวชฎาพร พิลาดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๒๑

นางสาวภัณฑิลา เหรียญทอง
๑๒/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๒๒

นางสาวลลิตา คำเมือง
๑๙/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๒๓

นางสาววรรณพิมล ปรังศรี
๒๘/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๒๔

นางสาวสรนันท์ คำโท
๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๒๕

นางสาวสิริมา คำโท ๗/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๒๖

นางสาวสุทาพร สีเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๒๗

นางสาวเกษชรินทร์ คำพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๒๘

นางสาวญาราภรณ์ ปาณาตี ๙/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๒๙

นางสาวฐิติภา อุ่นเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๓๐

นางสาวนริน กุลมณี
๓๐/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๓๑

นางสาวเมวิกา บัวชุม ๑/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๓๒

นางสาวรัตนากร สีดำ ๙/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๓๓

นางสาววโรชา ปานทอง
๑๘/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๓๔

นางสาวสุนิษา ติงสะ
๑๓/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๓๕

นางสาวอรัญญา สุภาพ
๒๓/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๓๖

นางสาวณัฐฑริกา มะปราง
๒๐/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๓๗

นางสาวประภาสิริ จันทะมัน

่

๒๖/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๓๘

นายภูนิทรรศน์ นางวงษ์
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๓๙

นายบรรพชัย โคตวงค์
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๔๐

นายปริทัศน์ โสภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๔๑

นายกรมณี ศรีชัย
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๔๒

นายขันติ โพธิสาร
๒๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๔๓

นายเพชรสุนทร ศรีนวน
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๔๔

นายธีรภัทร พุฒพันธ์ ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๔๕

นายศักดา ปรางศรี ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๔๖

นายสุรเชษฐ์ ชูกลิน

่

๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๔๗

นายอดิศร สุจันทา
๒๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๔๘

นายไกรสิทธิ

์

สิงห์โท ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๔๙

นายเจษฎา ติงสะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๕๐

นายชิษณุชา ศรีดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๕๑

นายชุติพนธ์ แซ่พู่
๑๘/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๕๒

นายเทวฤทธิ

์

ศรีคันนา
๑๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๕๓

นายธีรพงษ์ ศรสันติ

์

๑๗/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๕๔

นายนนฏภัทร์ ผิวอ่อน ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๕๕

นายพลวัฒน์ พลโลม
๒๗/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๕๖

นายยรรยง เถาร์พันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๕๗

นายรณชิต ธรรมจันทร์ ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๕๘

นายวีระศักดิ

์

สวาทที ๗/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๕๙

นายเสฏฐวุฒิ แรมกลาง
๑๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๖๐

นายอดิพงษ์ นรินทร์วงษ์
๒๘/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๖๑

นายอนุสิทธิ

์

แทนคำ ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๖๒

นายกมลชนก วริวงศ์
๒๒/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๖๓

นายณัฐพล จันทมัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๖๔

นายองอาจ นวลวรรณ์
๑๒/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๖๕

นายอัษฎาวุธ ชินทอง
๒๒/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๖๖

นายพัฒนา ตะเคียนจันทร์ ๗/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๖๗

นายอนุพงษ์ ใจคง ๓/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงชมพูนุท บุญตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงศุภมาส ชนะมาร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กชายสรวิศ โพธิกระสังข์

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กชายสุภชา สินศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงอรทัย สมปอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงขัติญาภรณ์ ธิวัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กชายวรเมธ บุญเฟรือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงเกษสินี อุ่นแก้ว
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กชายถิรวัฒน์ ชนะมาร
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงธิดา สินศิริ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กชายนราธร สีดาพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กชายนัยเนตร สมปอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เชือหอม

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กชายบุญช่วย สิงหชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงพรรณษา แสงชัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กชายภูริ รักสัตย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กชายวรฉัตร อ่อนสวรรค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๘๖

นายอภิชาติ ศรีชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา วัดจันทร์แดง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำหมืน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กหญิงอลิสา จารัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิลพัฒน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงฐิตาภา แซ่เลียว

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงเกศสุดา พานจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงโสภิตนภา ทองแลบ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กชายจรณินทร์ จันคณา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กชายจีระภัทร สมเสนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กชายชัชวาลย์ พานจันทร์
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โคตรสีดำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ถาระโท
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กชายกิตติวรา พิมูลชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เอียมวิลัย

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กชายชวกรณ์ นิลเทศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รุ่งคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ถุงจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กชายนันทวุฒิ รุ่งคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กชายภูมินทร์ อินวันนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กชายมนต์ตระการ แก้วมนตรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กชายมันคง

่

บุญเฟรือง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กชายสิทธิพงศ์ ภู่ทัศนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กชายสุภาณฤทธิ

์

ไชยวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กชายเอกชล เทียมประเสริฐ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คำใบ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กชายอนพัทย์ พานจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เกิดกล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงชิดชนก บุญโกฎิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขเกษม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงประภัสสร วาสะรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงประภัสสร โปแอ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงปทมาพร บุญเฟรือง
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงเปรมกมล มุ่งมงคล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงวนิดา พิมพ์ทอง
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สวัสดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงจรณี ศรีประทุม
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงทิชากร นิลพัฒน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๒๓
เด็กหญิงทิพประภาพร

พานจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญเฟรือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงฟาลดา นันทะสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ เวียงคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ภูมรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา คงประทีป
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงอรยา บุญเฟรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงอรัญญา บุญลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงช่อลัดดา สีดาพล
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงรจนา สายจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงวิไลพร บุญเฟรือง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงศิริพร สินศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงสุนันท์ มโนรา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา จารัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๓๗

นางสาวนันทิกานต์ นันทสิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๓๘

นางสาวนันทินี นพพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๓๙

นางสาวเบญจวรรณ นพวงศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๔๐

นางสาววนิดา พรหมพล
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๔๑

นางสาวสลิลทิพย์ บุญเลียง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๔๒

นางสาวสุภาพร บุญเฟรือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๔๓

นางสาวโสภา บุญทร
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๔๔

นางสาวกัลยา พิลาดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๔๕

นางสาวจิริษา อำทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๔๖

นางสาวญาโณทัย มุ่งมาตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๔๗

นางสาวนงนุช บริบาล
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๔๘

นางสาวปรารถนา บุญเฟรือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๔๙

นางสาวชมัยพร สินศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๕๐

นางสาวธิดารัตน์ บุญชู
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๕๑

นางสาวบัณฑิตา เสน่หา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๕๒

นางสาวพุธิตา คนที
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๕๓

นางสาวรัชฎาพร พวงมะลิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๕๔

นางสาวลัดดา พิมมาศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๕๕

นางสาววิชุดา แย้มศิลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๕๖

นางสาวอรทัย ไสว
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๕๗

นางสาวอาภาพร ไชยสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๕๘

นางสาวฐิติมา สินศิริ
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๕๙

นางสาวปนัดดา คำโท
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๖๐

นางสาวศศินา ประเสริฐสิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๖๑

นายจิรายุส กางร่มกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๖๒

นายวรชาติ ไผ่งาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๖๓

นายอดิศรณ์ รุ่งคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๖๔

นายณัฐวุฒิ พงษ์พันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๖๕

นายเทิดศักดิ

์

กมลแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๖๖

นายธนาวุฒิ สะอาด
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๖๗

นายพิพัฒน์ สมเสนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๖๘

นายมงคล อาจเอียม

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๖๙

นายยอดธง ทักษิณพิลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๗๐

นายจิรพงศ์ บุญน้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๗๑

นายนพรัตน์ พานจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๗๒

นายพรพงศ์ บุญเฟรือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๗๓

นายมงคล บุญเฟรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๗๔

นายศักดิติพงษ์

์

บันเทิงใจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๗๕

นายสมหมาย อุปสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๗๖

นายอภิศักดิ

์

อุปสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา หลักหิน  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงกมลวรรณ เกษอินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ สิงหชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กชายธนธัส ศรีลาชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงพัชราภา อุ่นแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงลลิตวดี มะลิสา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กชายวุฒิชัย วระฮาด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กชายศุภกิจ หอมล้น
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงสุชาวดี สารีบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา อินวันนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กชายอดิศร ภายอุ้ม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงกุลนิดา แก้วธรรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กชายจิรวัฒน์ มังคละ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กชายดุสิต ดารากรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กชายธนนันท์ พันธะนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กชายพิธิวัฒน์ ใจตรง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กชายยศวริศ จันทสนธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงวริศรา บิดา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กชายสุทธญาณ์ อุ่นแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กชายอนุภาพ ไร่นา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กชายอัษฏาวุธ ศรีโพธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงเพชรลดา แก้วธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วลอย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงชนนิดา ศรีระเริญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๐๐

นางสาวชนากานต์ ศรีพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กชายชาญชัย อาจอำนวย
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงณิชกานต์ อนันต์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงพรนภา แก้วตา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงพรพิมล วรรณทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงมินตรา สินศิริ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงรจนา จิตรโสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กหญิงลลิดา เสือใจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงศิรินภา จันทร์ดารา
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงอรอุมา ดอกคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กชายอาทิตย์ สิงหชาติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงอารียา ทองวิจิตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กชายเทวราช เกศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงกนกรัตน์ คำจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงกัลยา พรมโสภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงญาณี นิลสนิท
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วลอย
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงทิพากร ติคำรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กชายธนกฤต อุ่นแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงธนพร นะราวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงนุชรินทร์ วรอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงปภาวี ศรีราตรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กชายปรัศญา สุระมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงปริญญา งาสิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงปาลิตา สมปอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

กาดำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๒๖

นายพิชิต ศรีชนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๒๗

นายมุนินทร์ อุ่นแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี หอมล้น
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กชายวัชรินทร์ ศรีภักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงสุชาดา มวลคำลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กชายสุริยุทธ คำศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงอนุศญา สายจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๓๓
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

บุญรินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๓๔

นายจรัส บุญเฟรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๓๕

นางสาวพัชรีญากรณ์ จันดา
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๓๖

นายวันชัย บุญลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๓๗

นางสาววีรดา ศรีละเริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๓๘

นางสาวอรสา นพพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๓๙

นางสาวณัฐณิชา แก้ววิชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๔๐

นายณัฐนนท์ โสดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๔๑

นางสาวฤทัยรัตน์ อินวันนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๔๒

นางสาวศิริลักษณ์ ผิวอ่อน
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๔๓

นายสนธยา แห้วเพ็ชร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๔๔

นายกิตติชัย แก้วสาลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๔๕

นางสาวจิรนันท์ ดวงมณี
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๔๖

นางสาววสิตรา ไตรศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๔๗

นางสาวสไบทิพย์ มะดา
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงกาญจนสุดา ระงับภัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงพิกุลทอง ทองผิว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงรัตติกาล จันทะพม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กชายวิเชียร อบอุ่น
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงสุนันท์ ดาวใส
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงสุภัศรา กิจโกศล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กชายอภินัทธ์ ทองผิว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหาร วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กชายสรภัส พอกพูน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กชายสุทธิกรณ์ คุ้มครอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กชายไชยกร ศรีชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ หนูยงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กชายอธิราช ศรสันต์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กชายอัครชัย สังกะเพศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา กาญจนะชาติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงญาณภัทร เสาจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงญาณภา เสาจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงฐิติพร ดวงพล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรบุญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงณิชานันท์ สาระติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงดวงใจ ผิวหอม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงมุฑิตา จุไธสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงศิลารัตน์ ทำละเอียด
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงสมฤดี ชัยสิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงอุมาพร มุราชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงธนัชชา ศรีโพธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงธิดาวรรณ บุญรอด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงนฤมล แก้วมณี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงมนัสวี ศิริเกษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงมาริษา พรหมมาก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงศศิตา ศรีชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงสิรินทรา นาคงาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงสุมาลี ศรีชัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา บุญทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กชายนรเทพ บุญทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กชายประเดิมพงษ์ ศรีลาชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กชายเอกลักษณ์ บุญทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กชายจักรพงษ์ เสาร์แพง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กชายณัฐพล กล้าหาญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กชายพุฒิพงค์ จันทะมัน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กชายภัทรพงษ์ ก้อนนาค
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กชายสายชล พันทรัพย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กชายสุริยา โอดคำดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงสุขิตา วรรณทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงอารียา ตำหนิชาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงเกศินี ปลังกลาง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กหญิงจิลดา จันทะมัน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงวีริยา ยาหอม
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงอลิษา สองศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงอังค์วรา เดือนใส
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ศรีภักดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงชลธิชา มาตวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงนาวดี พันธ์ชา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงมณฑกานต์ วันสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงวรรณศิริ แสงทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงวรรณิภา ศรีชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ จันคณา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงสาลินี จันทะมัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีกะชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงสุภาพร บุตรจีน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงสุวรรณี แถมบุญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๐๙

นางสาวจามจุรีย์ ศรีพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๑๐

นางสาวนัตติมา อบอุ่น
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๑๑

นางสาวนิสา นวลหงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๑๒

นางสาวมาริษา สิทธิพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๑๓

นางสาววราภรณ์ ดับโศรก
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๑๔

นายกิตติศักดิ

์

ศรีชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๑๕

นายเกียรติศักดิ

์

จานแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๑๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

จันทะมัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กชายธีระทักษ์ ดวงสาพล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กชายนภัสกร ศรีดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ นำคำเขียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงวนิดา พงษ์วัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงวัลสิริชา สมศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กชายศุภโชค หิรัญวัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงสร้อยสุดา พานจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กชายอัครเดช ดวงศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงสุชาดา ตาขุมเหล็ก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงศศิประภา ภูแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงกุลจิรา แต้มงาม
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงอรกัญญา โพธิกระสังข์

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำ ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กชายศรายุทธ แก้วลอย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายกฤติกร ทองสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๓๑
เด็กชายเจษธนะพัฒน์

สุขเขียว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กชายฉัตรพงษ์ กันมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กชายดำรงชัย ไชยมาศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กชายพรภวิทย์ ชาเครือ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กชายพิชิตพงษ์ จันทร์เปรียง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กชายภูธเนศ สมีพวง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กชายราเชนทร์ สุดสังข์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กชายจักรวุฒิ ธรรมใจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กชายธีรภัทร เรืองคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กชายสมัด เรืองคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พุฒภา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กชายยงยุทธ ทองละมุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กชายวทัญู สุดสังข์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กชายศิวกร ในทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กชายสนธยา สุดสังข์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ญาณศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กชายบูรพา โพธิกระสังข์

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กชายเอกธนดล โพธิกระสังข์

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กชายก้องฟา สีกะพา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กชายอนุพงศ์ โพธิสาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ธะดาดิษ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงศนิวาร จันทะสน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงสาลินี ธรรมใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงสุภาวดี โพธิสาร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงกีรติกา ทองละมุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงจินตหรา รวงทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงฐิติยา จันคนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา มังคละ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงเจริญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงมุฑิตา กอบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงศิรินธรา งอนสวรรค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา จิตรโสม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงอจิรวดี อินวันนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงอรพิมล งอนสวรรค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงอังติมา บังคม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงวนัชพร จันทะสนธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงจิราพัชร คำเล็ก
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงภาริณี โพธิกระสังข์

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันนุบล
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงปวิตรา จิตรโสม
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงพิกุล เรืองคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงรัตนาพร กันมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงราตรี โพธิกระสังข์

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงศิรินธร วันนุบล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงอาทิตยา งอนสุวรรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กชายจักรพงศ์ เลิศศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กชายจิราวุธ เรืองคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายสยาม ทองเปยม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กชายกฤติพงศ์ โพธิสาร
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กชายสุพิศ จันคนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงสุกานดา ไชยสุวรรณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กชายไชยวัฒน์ โพธิสาร
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กชายทิตินันท์ จันคะนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กชายธนเดช เรืองคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กชายภูธนภัทร เมฆคลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายสิรสิทธิ

์

แขดวง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กชายธนกร สัทธา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กชายรพีพัฒน์ เรืองคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงนาริกานต์ ศักดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สาลีกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงนันทิชา แสนสมบัติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงอภิรดา ทวี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงกฤษณา จันคนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กชายทัตพงศ์ สุดสังข์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ งอนสวัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ทองแสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดำ สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ อาจภักดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงญาณิศา สร้อยสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงเพ็ญนพร อาจต้น
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงสุภาพร โพธิกระสังข์

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคู สะดำ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงกัลยา พิลาดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงฐิดาภา หมืนยัญ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ พรรณา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงธีร์วรา สาลีกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กชายนนทกร พานจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงปณัฏฎา ไชยทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กชายมนตรี วงศ์บุญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงฤทัยชนก ศรีโพธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองวิจิตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงนลินี บุญน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงวรรณิษา เนียมจิตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงสุภัชยา บุญเฟรือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงหัสติยา จงรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงวิชาดา แก้วแสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงศิริกัลยา วันคาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กชายสุริยันต์ พานจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ รุ่งคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กชายดุลปากรณ์ ชำนาญกิจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงปยวรรณ รุ่งคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงสิรินทิพย์ แก้วมงคล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กชายกฤษกร นำนวล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงกุสุมา บรรลือทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงชลิตา สามศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๑ / ๓๒๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กชายชัยธงพัฒน์ บุญชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงญาณี ศรีวงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงณัฐธินี คำนึงผล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กชายณัฐพล อุ่นแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กชายตะวัน ไชยทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กชายถิรวัฒน์ บุญตา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงทิฆัมพร โชคชัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงธนิสร สีโสดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กชายธัชศกรณ์ ศรีมันตะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงธิติมา อ้อมชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กชายธีรเดช อายุวงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุตรสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงปพิชญา อุ่นแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กชายปยชาติ ยาศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงพรสุดา บุตรมณี
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงภัทรวดี วิยะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กชายภัทรวรรธ แถบหอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กชายภูมิภัทร ราภรณ์พิจิตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กชายภูมิศักดิ

์

นิลจำปา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ ผลจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กชายรายันต์ เวลล์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายวรศักดิ

์

บุญขาว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงวรัญญา ยุวะบุตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงศรีสุดา บุญเฟรือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กชายสรศักดิ

์

ดอกบัว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กชายสาธิน เนียมพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กชายสิทธิชัย ศรีวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ จันคณา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ แมนสืบชาติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงสุนันตา ดอกจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงสุนันทา อุ่นแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงสุนิดา จันหมาก

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กชายอภิมงคล อิมสมบัติ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ วิเศษกสิกรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กชายเมธา ไชยทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กชายโกเมท สิงห์ตะโคตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กชายกัมปนาท พรมนำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงจันทกานต์ ไชยทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ มาศศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา สายจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภากุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงณิชกุล ผาสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กชายทรงวุฒิ ดวงแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ คำใสย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กชายธีระวัฒน์ นามดวง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงนงราม เขียวรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กชายนราธิป ไวยศิลป
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กชายนันทศักดิ

์

นาคทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงน้อย สายจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญยง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงพิธุวดี ไชยทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กชายพิษณุพงษ์ แก้วไกรศร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กชายภูบดินทร์ นิลทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงมัชชิมา ศรีนาค
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงลักษมณ ด้วงคง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายลิขิต ดวงแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายศราวุธ คำใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงสุนันทา แสนพวัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงสุนิสา ไชยทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ เงินสยาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา วันเจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กชายอานัส พรหมอินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กชายเจนณรงค์ บุญศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ สายทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ศักดินาวิน

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงเปรมฤดี ศรีวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นวลแย้ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กชายจิณณวัตร สร้อยทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กชายดุสิทธิ

์

วรรณทวี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

ภิญโญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กชายธีรพงศ์ เนียนแนบ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กชายประภาพร ศรีเลิศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กชายปยะพงษ์ ไชยทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กชายพูนศักดิ

์

ดีโสม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กชายภูริณัฐ แซ่เตียว
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กชายยศพนธ์ ดาเชิงเขา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กชายฤทธิเดช จูมจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กชายวิทย์ธวัฒน์ ชัยมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงวิภาวดี ประหม่า
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กชายศักดิชัย

์

คำใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กชายสามารถ ทำมาเกตุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กชายสุภกร บุญสุวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กชายอนุกูล เก่งมนตรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายอนุรักษ์ ปตภัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กชายอภิศักดิ

์

โพธิโสภา

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงพิณญาดา จันทำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กชายศุภชัย จารึกกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงหฤทัย บุพศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลหาญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ดับโศรก
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงจีระวรรณ ไกรพล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กชายติณณภพ ศรีอนุโรจน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กชายต่อศักดิ

์

เรืองคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กชายธนากร สิมณี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายธนโชติ พรหมรินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กชายธันวา พานทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กชายธีรภัทร มุ่งผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กชายนันทพงศ์ ดาวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กชายพงศกร ไสว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กชายพิชยา ทำนักตาล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงมาริสา พูลเกิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กชายวัฒนา เสน่หา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กชายสราวุฒิ ไชยทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา ปาใจยา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กชายสุรชัย วรรณทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงอรสา ปลงใจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กชายเดชา มุ่งมาตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๓๔ เด็กชายเด็กชายวีรวัฒน์
รอดสันเทียะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงแพรวา เสาโกมุท
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทิง วัดกระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงประภัสสร จันทะสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กชายพงศธร วรรณทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กชายมหาสมุทร สุดสังข์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ บัวคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กชายพีรพล อุ่นแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กชายศรายุธ สารเดช
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงอนุศรา จันทะสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงเกษสุดา คำแดง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงกรกช มาตรา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงกัญญนันทร์ น้าวิไลเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา แก้วแสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงกุลภรณ์ แถบหอม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กชายจารุวัฒน์ คำนึก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงจิตรสินี สีสวาท
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงชฎาธร อินธิเดช
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กชายชัชพล เกษหอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายชินกรณ์ ภูผา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงญาตาวี ไชยพิมูล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงฐิติมา ศรีดาชาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๕๖
เด็กหญิงณัฐฐชญานนท์

ส่งคุณธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สุภโค
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บริบูรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กชายณัฐพงศ์ วงไชยยา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กชายณัฐพล ประสีระเตสัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ทรงประโคน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กชายธนาคิม เมธามณี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กชายธนาธิป พนานุสรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงธนานันท์ พงษ์ธนู
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๕ / ๓๒๙

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กชายธีรปกร แก้วเจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กชายธีรภัทร ธิวัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงนฤมล แร่กาสิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน คำโท
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงนิธิภรณ์ พันธ์ดวง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กชายปภังกร จันทเสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กชายปรัญชัย ถุงจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๗๒
เด็กชายปราณประวีร์ สมรัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กชายปณณ์ คำลอย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงปยะวดี ขาวฟอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายพงศธร พิลาดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กชายพงศ์ภีระ สาวะพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กชายพิชุตม์ ศรีดารา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กชายพีรัชชัย พลหาญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กชายพุทธภูมิ เจนประโคน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ปานใย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กชายภูริทัต นิมไพบูลย์วัฒน์

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กชายยศตระการ รุ่งแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงยุภาพรรณ คำลอย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กชายราหุล กายชาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เกิดกล้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กชายวรกร วัดนครใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงวรรณวิสา วรรณทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงวรางคณา ลมเชย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กชายวัชรวิชญ์ มะปรางค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กชายศรายุทธ แสวง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กชายศราวุธ ศรีรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กชายศุภมงคล ไชยสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงศุภวรรณ ใจงาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พละไกร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กชายสิทธิเดช มุ่งหมาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงสุมินตรา หอมพนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กชายสุเมธี เบ้าทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กชายอนิวัต เหลืองทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กชายอมตะ แก้วกันหา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กชายอัตรโชติ อาธนู

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ มังกรทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กชายเจษฎา นางาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงเบญญาภา โยธร
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงเมธปริยา จงวานนท์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กชายเอกพล อุ่นแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กชายไกรวิชญ์ กายชาติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กชายไชยภัทร พรมประดิษฐ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กชายไชยวัฒน์ อนันต์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กชายไชยา วรรณทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงไพรินทร์ พรมสะอาด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กชายกรวิชญ์ วรรณทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงชนานันท์ รัดรอดกิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงชมพู่ ทองลอย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กชายชาญยุทธ ยศวิจิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กชายณัฐพล บัวเวียง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สายโสม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงดวงกมล จันทะสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงทิวาพร สินศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงธิญาดา เรืองคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงธิดาพร วรรณทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กชายบัญชา อินวันนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กชายปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงพนิดา ศรีภักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงพรธิตา ฤทธิชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงมธุมนัส มุ่งมาตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงมุทิตา สีหามาตร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงรุ้งทิวา บุญมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงศิริวรรณ เชือหอม

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กชายสราวุฒิ พิมพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงสาวิตรี วรรณทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ พรมแย้ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กชายเดชณรงค์ ไชยสุวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กชายเอกทวี สัทธานุ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงกนกพร สิงคร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงชลธิชา มุจรินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กชายบริวัตร สัญญา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สุขจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงปาริชาติ ชุนบุญมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงสิริวิมล สินศิริ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา แซ่ตัน

๊

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กชายเกียรติพงษ์ ทรงศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กชายชนินทร ศรแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงชลิตา บำรุงชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงดารุวรรณ สวัสดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีภักดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ นาเมืองรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงรุ้งนภา หอมจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงสมิตานันท์ พรมดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงอรญา ศรีบุญเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กชายกิตติภพ วิเศษชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชิณวงษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กชายจักรกฤษ พิมพะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กชายจักรพันธ์ รืนรวย

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงจันทิมา บุตรดาห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สุขเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงจิรัชญา พันธ์เดช
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กระสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงชณัฐธิชา ทุมเสน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงตุลามณี ไชยภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กชายธนบดี ศรไชย
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กชายธนภัทร พรมดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงธมลวรรณ อินทร์ตา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กชายธวัชชัย สีหลอด
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สีสัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงธาดารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กชายธิติ ศิริพร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กชายนพรัตน์ นรดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กชายนันทพัฒน์ บุญมาก
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ มุมทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๘ / ๓๒๙
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ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงนาเดียร์ หวานอารมณ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงนำทิพย์ นรดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เข็มทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงบุณยาภรณ์ อสิพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงปนัดดา บุญประกอบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงปนัดดา พนมชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กชายประวัติ พันชัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สานทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กชายพงศกร จอยนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สระงาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กชายพยุหเกียรติ ราชเจริญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงพันชิตรา สีตะวัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กชายพัศยศ แหวนเงิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กหญิงพิจิตรา สีสัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กชายพิชชากร พงษ์สุระ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงพิยดา ประภาสัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กชายพีรภัทร เล่าเลิศ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงภูวิชญา แก้วกอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงมรกรต พวงพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กชายราเมศวร์ สุขเสน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กชายวราวุธ นพพิบูลย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงวรีพร อินทร์วิเชียร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงวิชญาพร อสิพงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงวิภาพร พงษ์ธนู
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กชายวิวัฒน์ แสงมาศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงศิริประภา พรมด่วน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงศิริมาศ แก้วละมุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กชายสถิตคุณ บุญประกอบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กชายสัตตานันท์ กุมาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กชายสาโรจน์ ขุนพิลม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงสุจิตรา จันทร์สมุทร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงสุณัชชา สายสินธุ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงสุธิมา สุขเติม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงสุปราณี แสงมาศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงสุวรรณา แสงมาศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๙ / ๓๒๙
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ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงอทิตยา สมบัติวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงอรวรรณ แหวนวงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงอัญมณี แก้วละมุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงอารยา ทองดีนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงอินทิรา สระปญญา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ กล้วยนิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา อสิพงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๑๒
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

ธนะชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงเปรมวดี ทองน่วม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงเยาวภา ศรีเลิศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กชายไทธนาวุธ พ้องเสียง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิอินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กชายกรกช นรดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กชายกฤตภาส งามเปรียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กชายกฤษฎา ทองกำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กชายกันตินันท์ สุภาทิพย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงกัลยา ตะเภาพงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงกัลยาณี บุตรดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงกุลธิดา โคษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กชายก้องภพ ทองกำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กชายจอมทัพ ธำมรงคสกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ แหวนเงิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กชายจักรพรรณ ศรีบานเย็น
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงจิตสุภา โคษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงใจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงฉัตรทอง
ชัยโพนงามธนพล ๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงฉัตรเงิน
ชัยโพนงามธนพล ๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงชยาภรณ์ พรหมพิลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กชายชยุตพงศ์ น้อยเวียง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงชลลดา แหวนเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กชายชวรินทร์ สำเภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กชายชาญชัย แหวนเงิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กชายชาญณรงค์ แก้วสีขาว
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กชายชาญณรงค์ แหวนวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กชายชาญยุทธ ศรีเลิศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๐ / ๓๒๙
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ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กชายชุมพล แหวนวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กชายณัฐวัชร มุ่งหมาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงดวงกมล แสงสว่าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กชายทรงศักดิ

์

สีหา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงทิตยา ศิลาชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทรชาติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

พระเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายธีระนนท์ ผ่านพินิจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กชายธีรเดช โพธิสาร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงนฤมล บุญเต็ม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงนันทิดา สัสดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงนาฏยา พิมพ์ศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงบัวชมพู วิเศษชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงปกิตตา หงษ์เพ็ชร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กชายปฏิภาณ ประครองสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงปรียาพร นัดที

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงปวีณ์สุดา มณีลำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงปานประดับ ศรีตวัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กชายพงศ์ปณต สมปาน
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงพรรณวษา เตียนสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กชายพลธนา ทัดไพร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กชายพิทวัส สุขเมือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงพิมพิกา บุญประกอบ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ อุดร
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กชายยงยศ ทองกำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงรัญชิดา พรหมลิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงวราลักษณ์ แหวนวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงวริศรา โคตพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงวิภาวี ทองกำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงวิรดา นันทสิงห์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายวิวัฒน์ อักษร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงศศิกานต์ อักษร
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ จันทำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กชายสมปอง คำเสียง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กชายสมศักดิ

์

ปรังแดง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๑ / ๓๒๙
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ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงสาธินี เกตุแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงสิริมา สารสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กชายสุขธิรวัฒน์ นรดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงสุณิษา อสิพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงสุพัตรา สีสัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงอจิรวดี ผ่านพินิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงอทิติยา คำมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ กล่อมทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงอรษา อสิพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายอัครเดช สมเพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงอาริสา ทองกำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงเกษรา พรหมลิ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงเกษรินทร์ เพ็ชรรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงเบญจมาศ เพ็ชรงา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ ไชยนิยงยศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กชายไชยพล ธรรมชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงกชกร ขบวนรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กชายคุณากร วิเศษชาติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กชายจาตุรงค์ ประมวล
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กชายจารุพัฒน์ สุบัณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงจิรวรรณ บุญสม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงชลทิชา นันทะสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงชลธิชา ขอมเดช
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงชุตินันท์ ทองอ้ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงซ่อนทราย บุญปญญา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงณัฐชยา สีดาสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงณัฐธิณี สะใบ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงณัฐลดา แหวนเงิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงณิทธินันท์ แก้วละมุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กชายธนกฤต ยันบัวบาน
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงธนพร แสนสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กชายธนวิทย์ นนทะสร
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กชายธวัชชัย พันธุกาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ กล้วยนิจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงนิภาพร ชมหอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๒ / ๓๒๙

้
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ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงนิภารัตน์ กฤษณา
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ สึกขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กชายบุญชู ไชยศรีษะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กชายปติภัทร ทองสังข์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงปรียานุช โปร่งจิตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงปณฑิตา แก้วละมุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงปยะธิดา ยอดงาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กหญิงปยะธิดา สละงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กชายผิวไผ่ ขวัญหวัญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กชายพงศกร คตภูธร
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กชายพงศกร บุญรอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กชายพสุมนต์ บุญช่วย
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กชายพิชิต แก้วละมุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กชายพีรวัฒน์ สิงขรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงภาดารัตน์ ทองหล่อ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กชายภูมิรพี วิเศษชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงยุพา พากเพียร
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ สีนิล
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกษเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงรัตนาวดี จันทร์ทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ประกอบดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กชายวันชัย ละนิโส
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงวาสนา ใสแสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กชายวีรภัทร สุธาอรรถ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กชายวีรภัทร ไพรวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กชายศตวรรษ แก้วละมุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กชายศรายุทธ สมสมัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กชายศักดิดา

์

ดาศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงศุภวรรณ แหวนเงิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงสกาวฟา บุญสมยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กชายสันติ ดามิลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กชายสายฟา พรมศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กชายสาวพัฒตร์ ชูแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

อัครชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กชายสิทธิโชค มังษะชาติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๓ / ๓๒๙

้
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ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา พรหมงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา สีสัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กชายสุทัศน์ สีดำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงสุนิดา รักไทย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา บวนขุนทด
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงสุภาพร โสดาธาตุ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินทะรังษี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงสุวนันท์ พงษ์สุวรรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงสุวลี นะตะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงสุวิชชา แสงมาศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กชายสุเมธ พลศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กชายอดิศร คำเสียง
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงอทิตยา แหวนวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กชายอนุรักษ์ โหระเวช
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ่อนทา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงอรพินธ์ พงษ์สุระ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงอรอุมา ครองชืน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงอาภาภัทร โมขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงเปรมกมล สมัครลาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ประมวล
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กชายเอกรัตน์ เสนาพรหม
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงแก้วกัลยา แสนแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๖๗

นางสาวกมลวรรณ สันติสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๖๘

นายกิตติศักดิ

์

แก้วละมุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๖๙

นางสาวจิดาภา บัวจูม
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๗๐

นางสาวจุฑามาศ สุขคุ้ม
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๗๑

นางสาวจุฑามาศ เครือแสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๗๒

นางสาวจุฑารัตน์ ทองเฟอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๗๓

นางสาวจุไรรัตน์ โคษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๗๔

นางสาวชนิกานต์ สุขเสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๗๕

นางสาวชลิฎาภรณ์ ดวนใหญ่
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๗๖

นายชูชนะศักดิ

์

บรรจง
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๗๗

นางสาวญาณี คำเสียง
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๗๘

นางสาวณัชชานันท์ แก้วละมุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๗๙

นายณัฐ แก้วคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงณัฐกมล หว่านเครือ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๘๑

นางสาวณัฐชยา เพชรแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๘๒

นางสาวณิฌมา สีลาด
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๘๓

นางสาวตะวันนา เทพนวน
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๘๔

นายทศพล สีสัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๘๕

นางสาวนพวรรณ ซึมกระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๘๖

นางสาวปนัดดา มากมูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๘๗

นางสาวปริศนา ศรีหอมชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๘๘

นางสาวปวรา อุ่นเกิด
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๘๙

นางสาวปยะธิดา สุมรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๙๐

นายปยะพล แก้วละมุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๙๑

นางสาวพรสิตา คำเสียง
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๙๒

นางสาวพัชรี ศรีไมล์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๙๓

นายพิพัฒนพงศ์ ใยสูบ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๙๔

นางสาวพีรกานต์ หอมใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๙๕

นางสาวมานิกา คำเสียง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๙๖

นางสาวรพีพรรณ พวงพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๙๗

นางสาวรัตนาภรณ์ สีสัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๙๘

นายราเชนทร์ อุบลบาล
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๓๙๙

นางสาวรุจิรัตน์ แหวนเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๐๐

นางสาวลักษณารีย์ คำเสียง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๐๑

นางสาววิจิตรา ประดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๐๒

นางสาววิจิตรา พงษ์ธนู
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๐๓

นายวีระยุทธ โยพิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงศรัญญา อสิพงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๐๕

นางสาวศศิธร ชายทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๐๖

นางสาวศศิวิมล นรดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๐๗

นางสาวศุภานน สุขเมือง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๐๘

นายสมชาย ระยับศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๐๙

นางสาวสาวิตรี อ่อนขาว
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๑๐

นางสาวสุนิสา ทองกำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๑๑

นางสาวสุพรรษา พรมเสนา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๑๒

นางสาวสุภัสสรา บัวกอ
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๑๓

นางสาวสุภารัตน์ บริบูรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๑๔

นางสาวสุภาวดี ดวงปดศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กชายหฤษฎ์ แซ่ลิม

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๑๖

นางสาวอรจิตรา ลำครอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๑๗

นางสาวอรดา สีดำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๑๘

นายอรรถสิทธิ

์

แหวนวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๑๙

นางสาวอลิษา สีสัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๒๐

นางสาวอารียา มาลาศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๒๑

นางสาวเกษราภรณ์ อสิพงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๒๒

นางสาวเสาวภาคย์ ใจสว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๒๓

นายโรจนศักดิ

์

ดวงสีดา
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๒๔

นางสาวกชนิภา ทองเลิศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๒๕

นางสาวกมลพร เมรุด
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๒๖

นางสาวกัญญาทิพย์ สุมังคะเศษ
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๒๗

นางสาวกัญญารัตน์ แสงมาศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๒๘

นางสาวกันฑิมา สุทธิ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๒๙

นางสาวกุสุมา พรหมลิ
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๓๐

นางสาวขวัญฤทัย มากคล้าย
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๓๑

นางสาวจริยา อสิพงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๓๒

นายจักรราช มโนรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๓๓

นายจาตุรงค์ จันทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๓๔

นางสาวจารุวรรณ ทองมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๓๕

นางสาวจิณห์วรา จันทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๓๖

นางสาวจิตรา ทุมพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๓๗

นางสาวจิราพร ไชยหอม
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๓๘

นางสาวชนัญญา นรดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๓๙

นางสาวชนิตรา ผมพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๔๐

นางสาวชลลดา สว่างภพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๔๑

นายฐิตากร บรรชิต
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๔๒

นางสาวฐิตาพร อัครชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๔๓

นางสาวฐิตาภา ระยับศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๔๔

นางสาวฐิติมา คำเสียง
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๔๕

นางสาวฐิติมา ประโยธิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๔๖

นายฐิติวัฒน์ นรดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๔๗

นายณัฐพงษ์ แสงลุน
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๔๘

นายณัฐวัตร แหวนวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๔๙

นางสาวดวงหทัย โภคา
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๕๐

นางสาวทินมณี พงษ์สุระ
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๕๑

นางสาวทิพพาวรรณ ผมพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๕๒

นางสาวทิพย์นารี อัครชาติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๕๓

นางสาวทิพานัน จันทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๕๔

นายธนวัฒน์ บุตรสอน
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๕๕

นายธนากร แก้วพินึก
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๕๖

นางสาวธนาวรรณ มังคัง

่ ่

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๕๗

นางสาวธมลวรรณ นิระไทย
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๕๘

นางสาวธัญญลักษณ์ วรัตน์วรากุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๕๙

นางสาวธิดารัตน์ ร่มโพธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๖๐

นายธีรศักดิ

์

สุกใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๖๑

นางสาวนงณัฐชาญ์ สุวรรณไตรย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๖๒

นายนราธิป สีสัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๖๓

นางสาวนฤมล คำพันชนะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๖๔

นางสาวนันทิยา แหวนเงิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๖๕

นางสาวนารีรัตน์ นรดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๖๖

นางสาวนิตยา สมาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๖๗

นางสาวนิตา พันจันดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๖๘

นางสาวนำฝน บุญละออง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๖๙

นางสาวบุษบากร จอยนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๗๐

นางสาวบุษยมาศ บุญประกอบ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๗๑

นางสาวบุษยา นพพิบูลย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๗๒

นางสาวปภัสวรรณ ใจอ่อน
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๗๓

นายประยุทธ ไชยภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๗๔

นางสาวประไพศรี สีสัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๗๕

นายปราโมทย์ คำแป
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๗๖

นายปริญญา แสงมาศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๗๗

นางสาวปวีณา สุริยมะณี
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๗๘

นายปญญาพัฒน์ เดือนขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๗๙

นางสาวปยฉัตร สิงขรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๘๐

นางสาวผกามาศ บุญละออง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๘๑

นายพชร บึงไกร
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๘๒

นางสาวพัชราภรณ์ สีดาชมภู
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๘๓

นางสาวพัชริดา ระยับศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๘๔

นางสาวพิมพิกา สุทธิชัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๘๕

นางสาวภชรพร ศรีปตเนตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๘๖

นายภานุวัฒน์ ยศสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๘๗

นายภานุเดช สายสินธุ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๘๘

นางสาวภาวินี ชุมพล

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๘๙

นางสาวยุภาภรณ์ บุญเภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๙๐

นายรัตนพงษ์ ผันกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๙๑

นางสาวรุ่งทิพย์ เตชะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๙๒

นางสาวรุ่งฤดี กระสังข์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๙๓

นางสาววรัชยา เสนาท
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๙๔

นายวัชรพล เกษศิริ
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๙๕

นายวันชัย ประมวล
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๙๖

นางสาววิภาดา ขาวสะอาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๙๗

นางสาววิลาวัลย์ เข็มทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๙๘

นางสาววิไลวรรณ สองขาว
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๔๙๙

นางสาวศศิภา บุญประกอบ
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๐๐

นางสาวศิรินทรา พรมลิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๐๑

นางสาวศิรินาฎ ระยับศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๐๒

นายสมบัติ ศรีเลิศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๐๓

นายสรชัช แก้วละมุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๐๔

นายสรศักดิ

์

แก้วกอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๐๕

นายสวพล พัดศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๐๖

นางสาวสิรัชชา ศรีนาค
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๐๗

นางสาวสิริกานดา รูปคุ้ม
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๐๘

นางสาวสิรินญา เพ็งแจ่ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๐๙

นางสาวสิริลักษณ์ แหวนวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๑๐

นางสาวสุขริตา อัครชาติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๑๑

นางสาวสุดาภรณ์ แสงมาศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๑๒

นางสาวสุนิตา เกษกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๑๓

นางสาวสุพัตรา สมบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๑๔

นางสาวสุภัสสรา ระยับศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๑๕

นางสาวสุภาพร เพ็งบุญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๑๖

นางสาวสใบทอง อุตสาหะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๑๗

นางสาวอดิศา ยอดอาจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๑๘

นายอภิชาติ แสนสี
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๑๙

นางสาวอภิสรา ศรีษะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๒๐

นายอภิสิทธิ

์

แหวนเงิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๒๑

นางสาวอรนัท รานุสัตย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๒๒

นางสาวอรวรรณ ชัยวิเศษ
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๒๓

นางสาวอริสา อ่อนขาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๒๔

นางสาวอาทิตยา ชะฎาทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๒๕

นายอานนท์ นิลชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๒๖

นางสาวอารีรัตน์ เข็มทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๒๗

นายเกียรติภูมิ แสงมาศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๒๘

นายเฉลิมสินธุ์ แหวนเงิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๒๙

นางสาวเพชรี ศรชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๓๐

นางสาวเพ็ญภาส บุญพูน
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๓๑

นายเสรีภาพ แหวนวงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๓๒

นายโชคอนันต์ ใจแข็ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๓๓

นางสาวโชติกา ชินบุตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๓๔

นายโอภาส โกสีย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๓๕

นายกตัญู แหวนเงิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๓๖

นางสาวกนกวรรณ อำไพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๓๗

นางสาวกนกวรรณ แซมรำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๓๘

นางสาวกมลฉัตร เดือนขาว
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๓๙

นางสาวกัลยา เข็มทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๔๐

นายกิตติพงษ์ หงษ์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๔๑

นายกิตติศักดิ

์

แหวนเงิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๔๒

นางสาวกิติพร มานะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๔๓

นายจักรพงษ์ มังคชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๔๔

นางสาวจีรวรรณ แซมรำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๔๕

นายจีระศักดิ

์

พงษ์สุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๔๖

นางสาวจุฑามาศ พิกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๔๗

นางสาวจุธาทิพย์ เข็มทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๔๘

นางสาวชนรดี ตรีแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๔๙

นายชัยมงคล ถาพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๕๐

นายชัยรัตน์ ระยับศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๕๑

นายชิณกรณ์ เข็มอ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๕๒

นางสาวฐิติมา การะเกษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๕๓

นายณัฐนนท์ วาดงาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๕๔

นางสาวณัฐริกา เจรจา
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๕๕

นางสาวทศวรรค์ คำเสียง
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๕๖

นายธนาวุฒิ พรมสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๕๗

นายธีระศักดิ

์

อัศวภูมิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๕๘

นางสาวนฤมล ประมวล
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๕๙

นางสาวนลินพรรณ แสงอุ่น

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๖๐

นางสาวนารีรัตน์ สุภากุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๖๑

นางสาวนิดธิดา เข็มพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๖๒

นายนิธิศ ทรงเดช
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๖๓

นางสาวบุปผา ใสแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๖๔

นางสาวประทุมพร จันดา
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๖๕

นางสาวพรชิตา ทองดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๖๖

นางสาวพรรณิภา แก้วทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๖๗

นายพเวศ สันดร
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๖๘

นางสาวมลฤดี แหวนวงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๖๙

นายรุ่งโรจน์ เนตรกาศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๗๐

นางสาวลำไพ อัครชาติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๗๑

นางสาววราภรณ์ เข็มทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๗๒

นายวัชรพล สายบุญสา
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๗๓

นางสาววิราภรณ์ ศิริจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๗๔

นางสาววิไลวรรณ ศิลารักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๗๕

นางสาวศจี นรดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๗๖

นายศรายุทธ ระยับศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๗๗

นางสาวศศิธร แหวนเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๗๘

นางสาวศิราณี นรดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๗๙

นางสาวศิริยากร แหวนวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๘๐

นางสาวศิริลักษณ์ นรสิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๘๑

นางสาวศิริลักษณ์ บุดดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๘๒

นายศุภษร ธนะชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๘๓

นางสาวสมจิตร สีสัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๘๔

นายสมภพ สุธาอรรถ
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๘๕

นางสาวสมฤดี สมบัติดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๘๖

นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๘๗

นางสาวสุกัญญา จันทร์ทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๘๘

นางสาวสุกัญญา พงษ์สุระ
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๘๙

นางสาวสุจิตรา สีดำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๙๐

นายสุทัศน์ คำเสียง
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๙๑

นางสาวสุนิตรา แก้วกอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๙๒

นางสาวสุนิศา ประมวล

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๙๓

นางสาวสุนิสา เกษแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๙๔

นางสาวสุปราณี ภักดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๙๕

นางสาวสุมาลี ยอดอาจ
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๙๖

นายสุริยะ แก้วเกิด
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๙๗

นายอธิวัฒน์ เข็มทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๙๘

นายอภิเชษฐ์ กล่อมทรัพย์
๑๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๕๙๙

นางสาวอมรรัตน์ วังสันต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๐๐

นางสาวอรชร อินนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๐๑

นางสาวอรชา อินนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๐๒

นางสาวอรธิดา คำขะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๐๓

นางสาวอรยา แสงมาศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๐๔

นางสาวอารีรัตน์ ศิลาชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๐๕

นางสาวอุไรพร ยุบล
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๐๖

นายเนติพงษ์ สีสัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๐๗

นางสาวเพ็ญนภา สีสัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๐๘

นายเศรษฐวัฒน์ ศรีบริบูรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๐๙

นางสาวเสาวรินทร์ ระยับศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๑๐

นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ลิม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๑๑

นายเอกอนันต์ พงษ์ธนู
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๑๒

นายเอือมงคล

้

ดอกรัก
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๑๓

นายโสภณ ประสานวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๑๔

นายจิรศักดิ

์

คำเสียง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๑๕

นายชัยวัฒน์ พรหมลิ
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๑๖

นางสาวนิตยาพร ระยับศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๑๗

นายวรพงษ์ สถานพงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๑๘

นายวุฒิชัย ชิณวงษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๑๙

นายศตวรรษ เตชะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๒๐

นายสมรรถชัย ศรีระษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๒๑

นายอิสราวุฒิ ระยับศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๒๒

นางสาวจุฑามาศ เล่าเลิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๒๓

นายทรัพย์อุดม แก้วแสงใส
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๒๔

นายปรีชา อสิพงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๒๕

นายปยะฉัตร แสงอรุณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๒๖

นางสาวผกามาส ทองดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๒๗

นางสาวลาวัลย์ แตบไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๒๘

นายอภิสิทธิ

์

คำมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๒๙

นายขจรศักดิ

์

สมนาค
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๓๐

นางสาวชุติมา แหวนเงิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๓๑

นายณัฐวุฒิ แก้วละมุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๓๒

นายธนวัฒน์ ระยับศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๓๓

นายธนศักดิ

์

บุญส่ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๓๔

นางสาวธัญลักษณ์ นรดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๓๕

นายบรรยง ยอดจันดา
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๓๖

นายประกิจจ์ ทองมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๓๗

นางสาวรัตนากร อ้อยทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๓๘

นางสาวรุ่งรวี ถนอมชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๓๙

นางสาวสุดารัตน์ ดียิง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงกนิษฐา นรดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงจินตนา พรมลิ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กชายชนาเทพ แก้วละมุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงชลธิชา พรหมลิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงชาลินี ทองอ้ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงชุติมา ศรีหลักเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กหญิงรัตติยา บุญเติม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงวนัชพร พรหมลิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงวรกมล รอดพ้น
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา สุขทวี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงสุดธิตา พรหมลิ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงสุพรรณษา พรหมลิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ พรมลิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงกรกนก วงษ์ภักดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงชลทิชา สุขพะเนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงฐิตาพร พรมลิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คำทา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงดารารัตน์ พรหมลิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงนัชชา เดือนขาว
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ ม่วงอ่อน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๒ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงปวีณา บุญทัน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงพรพรรณ อินทรหอม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กชายพัฒนพล พรหมลิ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กชายภาคภูมิ อินตา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กชายยศภัทร พรมลิ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กชายวรพล อินตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงวาริศรา ทองอ้ม
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงศดานันท์ พรหมลิ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กชายศักรินทร์ พรมลิ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๖๙
เด็กหญิงศิรินทร์ประภา

พรหมลิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงสวรินทร์ พรมลิ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา ชัชรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงอรดา พรหมลิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงอลิชา พรหมลิ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ม่วงอ่อน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงชนิตา พรหมลิ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๗๖
เด็กหญิงประกายทอง

พรหมลิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงศิวิมล สมนาค
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงอินทิรา แก้วละมุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงชลดา พรหมลิ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงปนัชดา พรหมลิ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงวัลลี พรหมลิ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กหญิงวิจิตรา ม่วงอ่อน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงสุพัชณิตา ปรักเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงอุมา สมสนุก
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงจันทรวรรณ ม่วงอ่อน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ แพงวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กชายพลกฤต ดวงอาจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองอ้ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ม่วงอ่อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กชายสงกรานต์ พรหมลิ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงสายธาร ม่วงอ่อน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดีพร้อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กชายก้องหล้า พรหมลิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กชายชัยวัฒน์ พรหมลิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๓ / ๓๒๙

้
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ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กชายศักดา ม่วงอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะดึ วัดบ้านกะดึ  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นรดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงดารารัตน์ แก้วละมุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงนภัสสร ชัยราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงภนิดา ชมจินดา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงยุวดี ระยับศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กชายคมเดช หวานอารมณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงชนิกานต์ นรดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงชลธิดา วรรณประภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ นรดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กชายชูเกียรติ แหวนเงิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๐๖
เด็กหญิงประทุมทิพย์ แหวนเงิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงปาลิตา สมเผ่า
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กชายปยชัย ใจแข็ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กชายศักดิชัย

์

สีหา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงศุภกานต์ คตภูธร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กชายอัครพล กางหอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๑๒

นางสาวชรินทร์ ทองกำ
๑๑/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านกู่ วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงกนกพร แหวนเงิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กชายกสิวัฒน์ พงษ์พันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงกัลยาณัฐ ทองกำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงกาญจนา บุราคร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กชายกิตติพงศ์ แหมทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กชายนภัสวันต์ แก้วละมุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กชายนราวิชญ์ สีดาสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงพิยดาวิณี เอกจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กชายรัตนินท์ แก้วละมุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กชายวีรยุทธ ดามิลี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กชายศตวรรษ พันธุกาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ แก้วละมุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงสุภาวิตา พิมพะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กชายก้องศักดิ

์

ทองอ้ม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กชายชาญณรงค์ แหวนเงิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กชายธนชัย ชัญชะนันท์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กชายธีรพงษ์ นรดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๔ / ๓๒๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงปลายฝน แหวนเงิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กชายเรด้า เตชะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กชายธนพนธ์ เดือนขาว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงวริศรา อินทร์ตา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงเณศรา ทองกำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮน้อย วัดบ้านกู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กชายกษิด์เดช ศรีนูเดช
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กชายชนกันต์ นรดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงณัฐธิรา นรดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงนันธิตา สุขคุ้ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงนิภรดา พิมจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงปรัชญา คำเสียง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงปลายฝน วงค์ตาผา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กหญิงพรไพลิน พิมพะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กชายพิพัฒน์ บุญทัน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงมาริสา แก้วละมุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงวรรณวิภา แหวนเงิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กชายวิชิตพงษ์ หาญเสมอ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงวิยาดา เหล่าเลิศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล ปลูกบุญทรง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กชายสินธุชา ทองแย้ม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงสุภัตรา นรดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กชายอธิราช แสงอุ่น
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงอรชร เกตุแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงอรยา ทวีชาติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กชายอรรถชาติ เหล่าเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงอรวรรยา แหวนเงิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงอลินรัตน์ พรหมลิ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงอาริสา แหวนเงิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงกาญจนา แซ่โค้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กชายชนธา สิงขรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงนิราภา ศรีเลิศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กชายนำมนต์ เหล่าเลิศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กชายปยพันธ์ วิเศษชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กชายพัชรชัย จันทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กชายพิรพล ศรีชัยชนะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๕ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงมลธิกา นรดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ พันธ์พม่า
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงวรินยา แสงมาท

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงวัชรี แหวนเงิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงสวณีย์ แทนศรีดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อร่ามเรือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ สิงขร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงอารยา อินหอม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พรมลิ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กชายโชติวัฒน์ นรดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กชายโรมรัน สิงขรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายไม้เมือง ปนกำจร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงจีรพร คำเสียง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กชายธีรวัฒน์ นรดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงนนทนีย์ เจริญยิง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กชายนินนาท ต้นทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงนำฝน บรรณสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงปวีณ์สุดา แหวนเงิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กชายปยมินทร์ พระจันทร์ตรา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วละมุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงมะลิชา แสนไชย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กชายวายุ โพธิขาว

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กชายอนุรักษ์ เหล่าเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

เหล่าเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๘๙
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ศรีสุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงคำเพียร แหวนเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงณัฐชา ประทิบทน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กชายดิชา แก้วละมุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กชายธีระภัทร แหวนเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงปภัสสร ทองหล่อ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๙๕
เด็กหญิงประภาวรินทร์

แสงอุ่น
๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงปวีณา พูลงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กชายศุภกร คุ้มเมือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กชายศุภกร นรดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กชายสาธิต จันทร์สุวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กหญิงอุษณีย์ เทียนสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กหญิงกนกพร บุญเสริม
๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กชายกิตตินันท์ พรหมลิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ม่วงอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กชายดุรีย์ พรหมลิ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กหญิงธิดา นรดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กชายนพดล บุญปลอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงนิชากร บัวบาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กชายนิสารัตน์ สุขเติม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ พิมพ์จันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงศิรินภา ทองน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ แหวนเงิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ม่วงอ่อน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ม่วงอ่อน
๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กชายอนันต์ พิมพะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงอินทิราลัย จันทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กชายเจษฎา ม่วงอ่อน
๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๑๗

นายกรกฤต แสงเทพ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๑๘

นางสาวณัฐธิตา นรดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๑๙

นายณัฐพล ทองหล่อ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๒๐

นายธนดล นรดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๒๑

นายธนากร คำเสียง
๒๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๒๒

นางสาวธารารัตน์ ดวงศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๒๓

นายนัทธพงศ์ พิมพ์ละออ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๒๔

นางสาวมุทิตา ปาโกวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๒๕

นางสาวลลิตา เกตุแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๒๖

นางสาววนิดา นาคนวน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๒๗

นางสาวศศิพิมพ์ มีอำมาตย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๒๘

นางสาวสุดาพร เดือนขาว
๑๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๒๙

นายเกียรติศักดิ

์

เครือศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๓๐

นางสาวกนกจันทร์ กาญจนพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๓๑

นางสาวกนกพร ทองหล่อ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๓๒

นางสาวกนกวรรณ ทองหล่อ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๓๓

นางสาวจรัสแสง บุญเสริม
๒๖/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๓๔

นายจิรายุทธ สมนาค
๓๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๓๕

นางสาวชนิตา นันทสิงห์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๓๖

นายธาดา นรดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๓๗

นางสาวนรีกานต์ พรมลิ
๒๖/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๓๘

นางสาวปยธิดา พรหมลิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๓๙

นางสาวปยะธิดา อ้นจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๔๐

นางสาวฟาฝน คะหาร
๐๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๔๑

นางสาววรางคณา บุญกล้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๔๒

นางสาวศิริยา สินสุพรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๔๓

นางสาวสุปรียา ทองหล่อ
๑๗/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๔๔

นางสาวสุภาวิตา แหวนเงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๔๕

นางสาวอริสรา พิมพะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๔๖

นายก้องภพ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๔๗

นางสาวจิดาภา พุฒหอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๔๘

นางสาวจิตรา คำทา
๒๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๔๙

นางสาวชลพีชชา คำขะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๕๐

นางสาวนภาพร เขจรรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๕๑

นางสาวพิมพ์ประภัส แหวนเงิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๕๒

นางสาวรัตนา บุตรดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๕๓

นางสาวศิริลักษณ์ ทองหล่อ
๒๗/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงกนกรัตน์ พิมพะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงจินดาพร สมนาค

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กชายณัฐนนท์ พิมพะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงทัศนีย์ ม่วงอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์ทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กชายบูรพา พงษ์สุวรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงสุทธิดา พรหมลิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขา วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ นรดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กชายชลากอน แสงอุ่น
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ แหวนเงิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช แสงอุ่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงดวงพร เสาร์ทน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ พรหมลิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กชายธรรมสรณ์ สิงขรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงธัญสุดา แก้วละมุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กชายพงศ์เทพ คัทเนตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ แหวนเงิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงชดาภา ไชยภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กชายณัฐพล เดือนขาว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กชายดนัยณัฐ แสงมาศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงสุภานัน ดวงทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงกนกกาญจน์ จันทร์สามเรือน
๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กชายกฤษฎา ทวีชาติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กชายกัมพล วิเศษชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายกิตติธัช ทองหล่อ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กชายจิรานุวัฒน์ แปลนกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กชายชยุตพงศ์ ทองหล่อ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กหญิงชุติมา ไมเลิศหล้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กชายณัชพล แหวนวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงณัฐชยา นักนวล
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงนภารัตน์ พิมพะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กชายนรพัชร สุกใส
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กชายนวพล แสงอุ่น
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงบุญหลง แสงอุ่น
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กชายปรัชญา ทองหล่อ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน แหวนวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กชายพัชรพล นาคนวล
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กชายมิงขวัญ

่

กระสังข์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ แหวนเงิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงลัลน์ลลิต สีทาสังข์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กชายวรวิช แหวนเงิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กชายศตวรรษ นรดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงศิริวิภา แสงอุ่น
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กชายสิทธิพล บุญเสริม
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กชายสิริวัฒน์ จันทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กชายสุขสันต์ อุดมศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทียนขาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กหญิงอรษา บุญเสริม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กชายอาชาไนย์ แสงมาศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงอารียา จันทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๙ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กชายเชาวเรศ หอมขจร
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กหญิงกัณฐิกา จันทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ พรมวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงชีราวรรณ แก้วละมุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กชายณัชพล แสงมาศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กชายธานินทร์ ครุธแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงธิวาณี จันทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงนลินนิภา วิเศษชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงปทุมรัตน์ เทียนขาว
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ แสงมาศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี ทองหล่อ
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงมณีรัตนา ทองหล่อ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กหญิงรินรดา แสงมาศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงลักษิกา สุขโข
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงวาสนา แก่นอินทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงวิภาพร แสงอุ่น
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงศศิกานต์ นาคนวล
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงสุนิสา ทองดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงสุภัสสรา แสงเพ็ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงอรอนงค์ วงษ์ภูธร
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ตินทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กชายไกรวิชญ์ สุธาอรรถ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๒๗

นางสาวจารุวรรณ แหวนวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๒๘

นางสาวจิราพร ผาธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๒๙

นายปฐวีกานต์ มณีลำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๓๐

นางสาวพรญาณี ทองหล่อ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๓๑

นายศุภลักษณ์ บุญเสริม
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๓๒

นายหัสวรรษ ผิวจันทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๓๓

นางสาวอาทิตยา ตุ่มใสย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๓๔

นางสาวจุฬารัตน์ แสงมาศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๓๕

นายธนายุต ชฎาทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๓๖

นายธีรพงษ์ มาโยม
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๓๗

นายบรรพจน์ สุนทร
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๓๘

นายประเสริฐศักดิ

์

จันทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๓๙

นางสาวพวงแก้ว แหวนเงิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๐ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๔๐

นายพัชรพล แหวนเงิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๔๑

นายวิรุฬห์ ทองหล่อ
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๔๒

นางสาวสุภัสสร คำมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๔๓

นางสาวอริสา บุญเสริม
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๔๔

นางสาวเจนจิรา บุญใส
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๔๕

นายเดียว

่

แสงมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๔๖

นายเทอดศักดิ

์

อุ้มเชือ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๔๗

นายโสภณ บุตะเคียน
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๔๘

นายธนากร มณีวรรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงขวัญธินิตย์ แสงอุ่น
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงฐิติพร นาคนวล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กชายณัฐภูมิ บุญทูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ แสงเพชร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

พันธมาศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กชายธีรเดช พันธมาศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงนพวรรณ นาคนวล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงนภัสสร บุญทูล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงนาตยา สุขคุ้ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กชายปรเมษฐ์ อบอุ่น
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงพิยดา ทองหล่อ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กชายพีรพัฒน์ อัตตารมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กชายยศธนากร แก้วละมุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กชายศักดิดินา

์

ทองแย้ม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กชายจงรักษ์ กกกระโทก
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กชายจักรภัทร ทองหล่อ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญทูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กชายธนวัตน์ ทองดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กชายธนา นาคนวล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กชายปราโมทย์ แสงมาศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงพลอยสวย ชำนาญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กชายพัฒนพงษ์ วงษ์ทองดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กชายพิพรรธน์ เพ็งรอด
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงพิมพิกา พันธมาศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พันธมาศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงมนัสดา คำภานาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงวรางคณา ทองหล่อ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กชายศรัณวิทย์ ไชยนิตย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงสุกันญา งามนัก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงสุธินี เนินทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงอริสรา ดำริสม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กชายอัฐธศักดิ

์

ศิริรึก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามทับขอน วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กชายธนกฤต กระสังข์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กชายธนภัทร สุขโข
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กชายธมาวัฒน์ นาคนวล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กชายอนุชา สุนทร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กชายอานนท์ ดวงปดศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

วิเศษชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กชายแอนโทนี พิคเคท
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กชายธีรวัช ทวีชาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงนันทัชพร ปรือปรัก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงนิตยา ทองภาพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงปณิดา ยอดโพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงพิมพกา แสงมาศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงสุชาดา พันเพ็ชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กชายอนุชา สมสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กชายเจษฎา ช่องงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงกุลธิดา เกษตานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงนฤมล ขันติวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงอภิญญา จิตโชติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงอารียา ใจงาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กชายภานุภาส แพงภูงา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กชายวุฒิชัย สามพิมพ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กชายสุติพงษ์ จันทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงอาภัสรา มังคชาติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กชายชาคริต อัคชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กชายดุลวิทย์ ทวีชาติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๐๖

นายธนากร ทวีชาติ
๒๐/๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงจีรภิญญา งามนัก
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงชนกานต์ ทองหล่อ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงชิตยา ทองหล่อ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุราคร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงณัฐริญา ทองหล่อ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กชายนันท์ณภัทร ยอดอาจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กชายประวิทย์ พันธมาศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงมณิสรา พันธมาศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กชายวรากร อินตา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงศุภานัน พุฒหอม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงสุนันทา ดาผา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กชายจิตติ โกสิลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงฐิติพร สุภาวหา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กชายบัณฑิต พันธมาศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กชายประสิทธิ

์

แสงมาศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กชายพันธกานต์ พันธมาศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กชายวราเทพ บัญชาเมฆ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กชายศิริวัฒนา อินตา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงสิริพรรณ ปุญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กชายเจตต์พล พันธมาศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กชายเพชรอนันต์ พันธมาศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงกริษฐา พันธมาศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงนฤมล คนเพียร
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กชายประสิทธิ

์

กระสังข์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ สินสุพรรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กชายวิรัตน์ ศรีมาศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๓๓

นางสาวกมลเนตร สง่างาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๓๔

นายดนุสรณ์ ทองหล่อ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๓๕

นางสาววรรณภา วิยาสิงห์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๓๖

นางสาวสุกันยา ศรีวัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๓๗

นายเจนณรงค์ ดัชถุยาวัตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๓๘

นายกิตติ มณีลำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๓๙

นางสาวมธุริน บุญทูล
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๔๐

นายรัชพล พันธมาศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๔๑

นายสุธาริน อินตา
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๔๒

นางสาวปทุมรัตน์ พันธมาศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กชายกวินท์ บุญเสริม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กชายจรกฤตย์ นาคนวล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงจีรนันท์ พันธมาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงนิษารัตน์ บุญเสริม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กชายพีรสิทธิ

์

จันทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ ไตรโพธิธร

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โกมลกิจเกษตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กชายจอมพล กลีบฉวี
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กชายจิตริน คำเสียง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กชายชัยวัฒน์ มิตยะสิทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เอียมสำอางค์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กชายชินวัตร ทองดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายณัฐพนธ์ ยาจิตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กชายณัฐพล ทองดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กชายธนพล แหวนวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงนภัสพร เขตนิมิตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงปยวรรณ สมบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงพรพิมล บูระพา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กชายพิทักษ์ มีงามดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงวรางคณา บุญญเกียรติสกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กชายวัชรพล สีสัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กชายวัฒนากรณ์ คะเรรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงวิยะดา อุดจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ทองดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ทองดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงสุวิตา กุศลช่วย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กชายอมรเทพ ทองดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงเกตุสุดา ภูมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กชายเสกสรร ระยับศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ว่าวใจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายชนะชัย ทองดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายพิสิทธิ

์

แหวนวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กชายอัครเชษฐ์ นรดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงฐานิตา ภิรมย์จันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กชายธวัชชัย อินทร์สุระ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กชายนิธิกร เสียงเพราะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๔ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กชายปยพล คุณพระ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กชายปยวัฒน์ แสงทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงสุทาวี อักษร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กชายสุพจน์ มังคัง

่ ่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงสุภาพร แจ้งสว่าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กชายสุเมธ ใหญ่ลำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กชายอิทธิพร อยู่แฉ่ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กชายเชิดชัย พิมพา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กชายวงศกร ไกรขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กชายอำพล เอียมชม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กชายทศพร สีสัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงสุมาลี สีสัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงจิตติมา อสิพงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงณัฐชยา คำเสียง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงปาณิสรา คำมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงจริยา บัวจูม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กชายจีรภัทร มณีธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กชายชีวาวิชญ์ ไยแจ่ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กชายธนพล คำเสียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กชายธารามินทร์ คำเสียง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ทองดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กชายพรรษวุฒิ ฉลาดจัด
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงพสิกา เตชะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แหวนเงิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กชายวีรากร นรดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงศิลัมพา เหมือนชอบ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กชายสหรัฐ ไตรมีแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กชายสิรดนัย ตามไทยสงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงสุชานัน คำเพ็ง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กชายอดิเทพ เรืองสุขสุด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงเพชรลดา นาคนวล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงแคทรีน ศรีมงคล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กชายกรกฤต แก้วขาว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงจันทิมา นามเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กชายจิตติภูมิ สอนสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๕ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กชายจิระพงศ์ แหวนเงิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เหมือนชอบ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กชายชินภัทร คำเสียง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กชายธีรยุทธ คำเสียง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงปวีณสมร เตชะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงปวีณา ทองกำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงมนต์ทา คำทา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กชายวีรพงษ์ นรดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กชายศิริมงคล เตชะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กชายสิทธิวัฒน์ สีดำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กชายอนุชิต แก้วละมุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายแสนชัย แก้วก่อง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงนางพญา อินทร์ตา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงปวีณา อินทร์ตา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สีดำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงรัตติกาล ทิศโหล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กชายวีรภัทร ฝนสีดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กชายสหรัฐ โสดา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กชายสิทธิกัณฑ์ มุ่งก่ายกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงสุชาดา อินตา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงสุนิษา ทองสุมาตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กชายกิตติภพ บุญจวง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงชนินาถ อ้นชนบท
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทร์ตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงนัฐนันท์ แสงจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงนิตยา มาลาศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงภัทรวรรณ ศรีจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงสุจิตรา อินทร์ตา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองกำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กชายอภิชัย คำทา
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงเยาวเรศ อินทร์ตา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กหญิงไพรินทร์ ชัยรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๔๗

นายปริญญา คำเสียง
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๔๘

นายพรหมรินทร์ แหวนเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ บัวเกษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงณัฐชยา ศิริคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีเลิศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงดารารัตน์ รัตโน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงนันทกานต์ บุญช่วย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กชายนิธิพงศ์ ทูลตะคุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา นาโส
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กชายปยะวัฒน์ หนองหว้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กชายพรชัย ศรีเลิศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงพัชราภา เชือจันทร์

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงพิยดา จันทร์สมุทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงรัชนีวรรณ โคษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กชายอภิยุกต์ หงสนิท
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กชายกฎ นิลจำรัส
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงจิตตรา กระจ่างโพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงปาริตา เกตุแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กชายพลวัฒน์ ใจสว่าง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กชายกรวิทย์ เครือมาศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงเกวลิน สุขเมือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กชายโชคทวี แสนแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงกัลยา มุกแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงจิราพัชร เตารัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงธนาภา สายพิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงพิรุณพร คำเขือง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กชายยุทธนา บุญช่วย
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงศศิกานต์ สมบัติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงขวัญชนก ปนหอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงขวัญฤดี แสนแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ผ่านพินิจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กชายณัฐพล ใจมนต์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจมนต์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงธาริกา ทิพย์อักษร
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๘๑
เด็กหญิงนริศรากานต์

ใยนนท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กชายนฤพล พรหมงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กชายพงษ์พิสิฐ บุญปญญา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงรัตนา ปกษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีสันต์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กชายศิริโรจน์ จันทร์สมุทร
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงเกษราภรณ์ ไชยศรีษะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๘๘

นางสาวเยาวเรศ ไชยศรีษะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๘๙

นางสาวรัตนา แต้มทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๙๐

นางสาวสุกันยา ประโลม
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๙๑

นายสุริยา ยามใสย
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงกาญจนา บุตตะลาด
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กชายจักรพรรณ์ จันทร์พร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงจันทิมาพร หนองหว้า
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กชายณรงค์กฤษณ์ ทองประดับ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงทิพมณฑา ยามไสย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงธัญมน ก้อนฝาย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กชายธีรเมธ แซ่เจ็ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กชายรัตนพล บุตรตา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงวีรวดี จงราช
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงสุภาพรรณ จันสมุทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา เกษวงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงเจนจิรา ตะเคียนจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กชายกณวรรธน์ อินทบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กชายภูริทัต ศรวิมล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงชาลิสา ไพรบึง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กชายธิวากร ธรรมคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายนันทชัย สุพรรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงนุชจรินทร์ สุภาพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงปนมณี แต้มทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กชายภาณุ กลำเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กชายสุรเดช กลำเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงอธิกา ไพรบึง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงฐนิชา ลำดวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญร่วม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงณิชากานต์ กลำเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงนันทิชา วงศ์พินิจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงนันทิพร บุญร่วม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงมานิดา ยงยุทธ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๘ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กชายยมลภัทร สูงสุด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงรินศิริ บุญร่วม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กชายลิขิต กลำเงิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กชายสมวุฒิชัย บังเอิญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กชายสุนทร บุญร่วม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงหทัยภรณ์ เฉลยภาพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ พันมะลี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กชายอิทธิกร บุญร่วม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง วัดจังกระดาน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กชายกิตติภพ สาระพงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ มะณี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงฐนิกา สุภาพ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สุภาพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กชายพิพัฒนชัย ศรีกะชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงภรณ์ชนก สำอางค์ญาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงภัทรา ธรรมสา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กชายสุเชาว์ สิงห์รักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กชายอาณกร สมุติรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงเกตน์สิรี พงษ์วัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กชายเอกราช สุดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงกฤษณา ธรรมสา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงฉันทนา เปลืองหนองเรา

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กชายธนภัทร โภคสมบัติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงนันทิฌา กาบบัว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงนำทิพย์ สังข์สกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงภาราวดี สมนึก
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงวรรณิดา พะนะสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กชายวรวุฒิ ไพรบึง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงวริศรา แท่นอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ ไพรบึง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงสกุลรัตน์ คงคูณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายอนุวัฒน์ สมจิตร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงโสภิดา คำมี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงกันยามาศ ภูษาทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา ใจดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงจินตหรา มูลผล
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อาจใจย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุภาพ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กชายพีรภัทร สืบเพ็ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มะโนชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กชายศีลวัตร ไพรเตีย

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กชายศุภกาญจน์ ศรีสวย
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กชายสมพงษ์ เกษก้าน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงสาธิตา คำเหลือ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา ศรีดาชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงอนันตญา เกษาชาติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงอรพิชญ์ เทพพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงอรพิมล เทพพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กชายคฑาวุท ดวงเดช
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กชายชัชวาล สายที
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงธมลวรรณ ขันติวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงบุณยาพร ประทุมวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๗๑

นางสาวพิจิตรา เสนคราม
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงพิยดา บุญเส็ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงพิยดา พงษ์วัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๗๔

นางสาวรุ่งนภา ไชยโชติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๗๕

นายวรชัย โยธา
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงวราลักษณ์ ตวนบุตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กชายวัชรพล แข็งขัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงสุวิตา พงษ์วัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงสุวิมล ธรรมลักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๘๐

นางสาวอรวรรณ ยอดจักร
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กชายเอกรัฐ ศรีดาชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๘๒

นางสาวกัลยาณี พงษ์วัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๘๓

นางสาวจิราวรรณ ครองยุทธ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๘๔

นางสาวจิราวรรณ วิสัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๘๕

นายนาถวัฒน์ เสร็จประสงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๘๖

นางสาวศศิภา บังเอิญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๘๗

นายสิทธิชัย สาระพงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๘๘

นางสาวสุรัญญา ติดรัก
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๘๙

นายณัฐพล อินทิสาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๙๐

นางสาววราพร สุพรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๙๑

นางสาวสุพัตรา ชัยพรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงณัฐกมล ศรีกะชา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กหญิงธินัญญา ปรางมาศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงอภิชญา คงยุทธ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กหญิงสายฝน ชูเชือ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๙๖

นายณรงค์พล อินทนนท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สูงสุด
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงนิลาวัลย์ บุญโย
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงสุนิสา ศรีสม
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กชายเตชพัฒน์ สุพรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กชายนพรัตน์ บุญร่วม
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กชายปรีชา โปรดสกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงปยะนุช ตุ้มวงษา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กชายธีรเดช โยธี
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงพิไลวรรณ เสนคราม
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กชายคุณัญญา ดวงมณี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กชายสุธีร์ เกษก้าน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กชายสุนทรวัฒน์ สายทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กชายเนรมิตร วงศ์ทวี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กชายปรเมษฐ์ วงศรีเทพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงผกามาศ แก้วมนตรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กชายพันชัย ไพรบึง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี พันธ์มะลี
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กชายรังศิมันส์ จิตรัก
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กชายศุภกิณห์ ทวีชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กชายกรกฎ วันทะวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงจุฬามณี ผาธรรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กชายเชวง อายุวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงสุภัสสร พิมูลชาติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กชายอัครพล คุ้มครอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เสนคราม
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กชายณัฐพล โท้ทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงวาสินี สุนันท์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กชายอโนชา คำเหลียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงอภิญญา ท่อนทองแดง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงกัญธิยา ลำดวน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงชาริกาญจน์ ไพรบึง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงณัฐธิรา แก้วกัณหา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กชายทรงสิทธิ

์

มณีจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงทัชลดา บุญร่วม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กชายมงคล บังเอิญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงรัตนพร ไพรวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กชายรุ่งอรุณ พันธ์จันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงศศิวิมล ชินทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงอารียา ศรีสวย
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กชายณรงค์รัชต์ วารินทร์ภัทร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กชายณัฐวัตน์ แสนศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงทิตยาภรณ์ โยธี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โยธี
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงอารียา สายแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงจินตนา จิตรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กชายจิรายุ บุญร่วม
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กชายชยกร โคตะการ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กชายพิศิษฐ์ กันยาญาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ศรีกะชา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงรุ่งนภา พิศพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กชายศุภวัฒน์ บุญร่วม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิทธิสงคราม

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีโพธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงไข่มุก เอกอำไพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำติตะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รักสุทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงธิดา บังเอิญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงนรวรรณ สารวัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงพัทธวรรณ ยงยุทธ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กชายลิขิต กลำเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงสุวิชชา พงษ์ชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงกัญจนพร สารัก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงขนิษฐา นามอุทา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

มักสัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงสุวนันท์ อัศวกำธร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงอริสษา พงษ์เพชร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ จันทะไทย
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงตะวัน ธรรมพร
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ แสงสุตา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กชายวิวัฒน์ชัย เกษก้าน
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงอฐิติยา บุญร่วม
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงปรียาพร สายแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงมนัสวีย์ จิตต์ประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงเจือขวัญ บุญศิริ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงเมทาวลัย บุญร่วม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงโชติกา ประชุมวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กชายอัครโยธิน อินทนนท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กชายอดิศร จิตรสมัคร
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ จรเด็จ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงศันศนีย์ กลำเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กชายอนิรุฒิ หรรษา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กชายคฑาวุฒิ ภาษี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๘๐

นางสาวกรณิศ เวียงอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๘๑

นางสาวกอบพร รามภักดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๘๒

นางสาวกิติมา บุญร่วม
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๘๓

นางสาวจุฑามาศ ศรีสวย
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๘๔

นางสาวเจนจิรา พงษ์เพชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๘๕

นางสาวปานชีวา สานนท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๘๖

นายพรรคพล พรหมทา
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๘๗

นางสาวมนัสวี วงศ์พิทักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๘๘

นางสาวเยาวลักษณ์ ภาษี
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๘๙

นายวุฒินันท์ ไพรเตีย

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๙๐

นางสาวสุดารัตน์ ธรรมสา
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงขวัญฤดี นาครินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กชายวัฒนะศิลป จิตรัก
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กชายนฤธิ

์

เทศะบำรุง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงวิภาวดี สายแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงศศิประภา สติภา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กชายกฤษฏา บุญร่วม
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทิพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงวริสา แก้วดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงเรณุกา บุญร่วม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กชายอิสรีย์ ปญญา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงออนกมนต์ ละมูล
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กชายจิรวัตร ภาษี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กชายไตรภพ โพธิกระสังข์

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กชายธนกร ไพรบึง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กชายนิรันดร์รัตน์ จิตรัก
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กชายพงศภัทร เกษกร
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ ไพรบึง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กชายภานุพงศ์ อายุวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กชายภาราดร หอมหุน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กชายวัชรพล ห่อทรัพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กชายศุภฤกษ์ ศรีสงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงเกศสุดา สุนันท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีกะชา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงจันทนา นาคริทนร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ เสนคราม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ สิทธิศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงเจนจิรา โพธิสาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงฐานิตา บุญเยียม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงธิญาดา ศรีจักร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงนรีกานต์ รักอุบล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงนารถชนก อนันต์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงพิยดา พิมูลชาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงพิยะดา ช่างถม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงวรรณรัตน์ คอหล้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงสาวิกา ปรางมาศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงสุชัญญา เทียมนิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กชายอภิภู พณภัคสิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงกัณฐิกา โพธิสาร
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายตนุภัทร ระยับศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายธีรเมธ ศรีสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กชายบัณฑิต ปรางมาศ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กชายประสิทธิ

์

โยธี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กชายปยะชาติ รักสุด
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายรัชชานนท์ ทองอินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายศรชัย ศรีสะอาด
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กชายศักดิดา

์

โยธี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุพรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กชายสุทธิพงษ์

์

พงษ์วัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กชายอรรถพล ศรีโพธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สุภาพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงจาธิดา พงษ์วัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงดารากร สุภาพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงนิตติยา สุภารัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงพรทิพย์ เกษกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงพัทธมน เลิศล้น
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ มีสติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงแพรงาม ไพรบูรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงมณฑิรา ศรีระบาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงวรรรณฤดี พันธ์แก่น

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สุดา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงศรินทิพย์ กุลวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงอนิสร ไพรเตีย

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กชายตราภพ สุพรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กชายธีรนัย กล้าสงคราม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กชายพัฒนะพงศ์ พรมโสภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กชายยศวิน งามเฉลียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กชายอนันต์ งอนสวรรค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกัณหา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงกาญจนา ทองมนต์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงจินตนา บุญร่วม
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วคูคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงชลธิชา จรเด็จ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงชิตยาภรณ์ ดิษประสพ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงนุชสรา โยสา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงภัสราภรณ์ นำแก้ววรานันท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงศรัณยา เนตรสว่าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กชายธรรมอาทิตย์ ธรรมสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กชายธวัชชัย หาญพิทักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กชายปรมัตถ์ เสาวัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กชายพิเชฐ เจียงแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กชายมงคล บุญร่วม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กชายยศกร บุญร่วม
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กชายสิริวิชญ์ กุ่มทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

ประถมภาส
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กชายเอกชัย ทองบาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงกิตติยาพร สีดาชาติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงเกศมณี จันทิพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงธนัชพร พันธ์จันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงนราทิพย์ บัวลา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงนัฐจิรา ธรรมสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงนิศานาถ ไพรบึง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงมุกดา พงษาดำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงมุกดา โยธี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เชือพันธ์

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงวีรกานต์ สุพรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงศิริรุ่ง บุญมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายธนดล บุญร่วม
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กชายประกิจ บังเอิญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงจันทร์ทิมา แก้วกัณหา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๙๐

นางสาวเจนจิรา ทองอินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงญาดา ทองอินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงดวงแข ศรีสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ไพรบึง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ โยธี
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงปนัดดา สมฤทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ ปรางมาศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงศศิภรณ์ หาญโกทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธ์แก่น
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงสุจิตตา ใสยพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๖ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงสุพัชชา สุดสังข์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีธรรม
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญร่วม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กชายคมกฤษณ์ โพธฺ์กระสังข์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กชายจิรภาส ทองมนต์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา สิมารา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงอรุณศรี ปรางมาศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงอาภาศรี ปรางมาศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายก้องภพ ปราบภัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กชายชโลธร โพธิสาร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงอรนุช สุพรรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงอัจฉรา ภาษี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กชายชัยธวัช จันทร์เพ็ญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายชัยภัทร เสาวัง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงศลิษา โพธิกระสังข์

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงสาธิตา คู่กระสังข์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงอลิษา จรเด็จ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กชายจิระพงษ์ ไพรบึง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กชายจิรายุทธ ตวนบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงอาธิตญา สุดสวาท

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงอารุณี บังเอิญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงอุรชา จรเด็จ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กชายชัยมงคล พันธ์แก่น
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กชายชาญชัย แก้วกัณหา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญร่วม
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา เอกอำไพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงอรอุมา นามวิชา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๒๗

นางสาวอรัญญา สุพรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กชายณัชพล ประสิทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กชายธราเทพ ขัติยะวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กชายธีระภัทร วงษ์มณี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงพรวลัย ไชยโคตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงมากิตา แก้วคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงยุวดี ศรสำแดง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กชายวชินันท์ แก้วภักดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงสุจิตรา สุภเลิศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กชายอิทธิกร แก่นคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กชายเมธัส แก้วคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงกนกพร งามทรัพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กชายจำปา อันโน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงชญาดา เสาเวียง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กชายชนาธิป แก้วภักดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงณัฐชยา มณีวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กชายธนกร เหมือนตา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงนภัสสร มณีวงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงปราชญา ทองพันชัง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กชายพัชรพล จันทร์เมือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงพัชรา สิมลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงพัชราภา จันทะชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงพิชชาภา กลบกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กชายวีระพันธ์ แก้วคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กชายศักดิธัช

์

บุษบงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ นาคสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กชายศุภเสกข์ ขิมอาภรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กชายสิทธารมย์ วงศรีแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงสุชาดา มณีวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงอภิญญา ขัติยะวงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงเขมจิรา มณีวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กชายไกรวิชญ์ ทองขาว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กชายกัณทพล ดีพิจารณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กชายคงศักดิ

์

ชมเชยโฉม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สุตพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กชายธีรเทพ มณีวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงนีรัมพร ชัยบุตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๖๔
เด็กชายประพัฒน์พงษ์

เปลียนโพธิ

่ ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงพรรณวศา พันพละ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กชายพสิษฐ์ แก้วศรีจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กชายพัชรพล มณีวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงพิมภัครพร วาจนสุนทร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กชายภูรินท์ จันทะชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงมาณีรัตน์ สุสดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงรุ่งระวี มหาวงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงวนิดา เลงไทยสงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงวรัญญา มณีวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงสรัญญา ชูเลิศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงไฉไล ศรีคะเรศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กชายธนวรรต พิมาลย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กชายนครินทร์ มณีวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงบังเอิญ สังวาลย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สว่างสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงศิริพิชญ์ มณีวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ สีสลับ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงกมลวรรณ สายตาดใหญ่
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ไกรราช
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา อภัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา เลงไทยสงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงกฤติมา รักสิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กชายกิตติบูรณ์ อุไรรำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กชายธนากร สมศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กชายธนากร แก้วคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงปาลิตา แก้วภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กชายวรากูร อัคจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงวราภรณ์ นานนท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กชายกรวิชญ์ เสาเวียง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์โท
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กชายชัยบดินทร์ สมใจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาลี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กชายอนวัช ชาติมนตรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงกรวรรณ นำเพ็ชร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงกรวีร์ วงษารักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงชนันภรณ์ สายจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กชายณัฎฐวินท์ ทองอินทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สีหะวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กชายณัฐนันท์ โมคศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ขอเอือนกลาง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๙ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กชายณัฐพร คำนึง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กชายณัฐพล ศรีระบุตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กชายธนกฤต รัตนโสภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กชายธนโชติ บุษบงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กชายธวัฒน์ชัย คำนึง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงบุษราคำ สีหะวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กชายปรมี บุญกาล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงปรียาพร อินทร์งาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สีหะวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงพิมพ์นภา นามวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ดวงเพ็ชร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กชายภาคิน สีหะวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กชายภูบดินทร์ คำเอียม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กชายภูมินทร์ เหล่าหมวด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

จันทร์สมัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงภูสุดา รัตนิล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงศศิธร สีหะวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กชายสมเดช ประดับวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กชายสันติภาพ มิงสอน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงสุธิดา สีหะวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา ย่อทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงสุมิตรา บุญเพ็ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงอธิตา จันทร์เติบ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กชายอนาคิม ทำนุ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กชายอภิวิชญ์ สีหะวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ชาติมนตรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายอุดมทรัพย์ เสาเวียง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงอุมาริน อินทร์งาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กชายเกริกชัย อุ่นใจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงเกษนภา วงษ์แสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กชายโกสินทร์ สาลีวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กหญิงกัญญานัฐ แก้วคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงกัญลักษณ์ จุตสิงห์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงจิรัชญา สีหะวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงจิราพร บุษบงก์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๐ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์เติม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงณฐณรรณ ศรีหานาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงทศพร ชาภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงธัญจิรา สีหะวงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สีหะวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงธิดา สีหะวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กหญิงนาฏชนก อ้วนลาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๔๗
เด็กหญิงพรพิมลวรรณ

ชาลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ตา บุญเชิญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายภานุพงษ์ สีหะวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กชายภูรีนน เหล่าหมวด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงมนพัทธ์ มณีวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กชายวรชัย มงคลอุทก
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงศรัณญา บุทฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กชายสหรัฐ เกษทองมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงสาธิตา ทองอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงสโรชา จันทะศิลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กชายอนพัทย์ สาทิพย์จันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงอรุณกมล แก้วคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงเกตุกนก อ้วนลาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงโชติมณี บุษบงก์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงดวงกมล พลพวก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กชายดุลย์พินิจ อินทร์งาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กชายพัชรพล คำนึง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กชายภูวนัย สุมมาตย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กชายยศกร แหล้พรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กชายวัทธิกร ศรีภูมาตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงสาลินี ฤกษ์ไชย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงอรวรรยา คำนึง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กชายอิทธิพล คำนึง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กชายกิติพล นันชนะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงจินดามณี สมบูรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กชายทัศน์พล ไชยรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ คงธาร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายนันพิพัฒน์ ชัยรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๑ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงนิดชานาถ ชัยรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงพิมพิศา แจ่มใส
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายมงคลชัย คำนึง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กชายวชิรพรรษ คำนึง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงวันดี เนือทอง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กชายวิสิทธิศักดิ

์

คำนึง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงอรพิมล มาลาทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ชาติมนตรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงขวัญฤดี วันสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงวิจิตรา พิมโคตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงฐาปนี โมคศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กชายฐิติวุฒน์ เขตคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ชาติมนตรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงดาปนีย์ ชาติมนตรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กชายธนกร สมใจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กชายธนธรณ์ พิมโคตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กชายบรรณวัชร ชาติมนตรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงพิชญา นามวงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กชายภูวดล พวงราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงวัลวิสา พิมโคตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ชาติมนตรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กชายสพล พิมโคตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงสมคิด ทองอินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงสวรส นามวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงสุภาวดี ชัยทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กชายอภิรักษ์ พิมโคตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ พิมโคตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คุณรอด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กชายกิตติภน ชาติมนตรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กชายก้องกังวาฬ ชาติมนตรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชาติมนตรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงธัญชนก สีหะวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงปนัสยา ชาติมนตรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กชายพัชรพล โมคศิริ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กชายพานุเดช จำนงค์สุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ์ พิมโคตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กชายภาคิน ทวีลาภ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงมลทิรา โพธิแก้ว

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงลักขณา พิมโคตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงวรวรรณ ปุสิลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชาติมนตรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กชายศุภกร พิมโคตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงสิริยากร ชาติมนตรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กชายอนุรักษ์ อังคะนาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กชายอภิรักณ์ อ่อนลมูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนือทอง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทะศิลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงณัฐกมล ปทมะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงณิภาพร สิทธิกุมาร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กชายมนต์ทนา เนือทอง

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กชายวัชรพล แสงสว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงศุภาพร บุญสง่า
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงสิริวิมล สังรวมใจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กชายสุวิทย์ ชูญาติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กชายอนุพล อ่อนสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

คงชู
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงอรอนงค์ จันเทพ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงอัญชรินทร์ แข็งขัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา สัมพุทธ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กชายเมธา วิทศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงจันนิภาภรณ์ แก้วคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กชายชนะชัย เกิงภูเขียว

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายชัยยงค์ สีหะวงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายธีรนันธ์ พลพวก
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กชายธีรภัทร ทองทิพที
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แท่นทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายนัฐพล เนือทอง

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงปนัดดา คำทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กชายปยณัฐ พงษ์อนันต์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายปุณยวีร์ ศรีสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงพรชิตา จันทร์เทพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงภุมรัตน์ เชียงกาขัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายวีรวัฒน์ คำนึง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงสกาวแก้ว อินกอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ จำป
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ เนือทอง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายอาทิตย์ จำป
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กชายฉันทพล เขียวนิล
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กชายชัยวัตร พงษ์พล
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กชายชินกร คำนึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงณัฐวดี ไล้ทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กชายณัทพล แสงสว่าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กชายดำรงพล สายจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กชายต้น คำแท่ง
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กชายธวัชชัย สงวน
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กชายธีปกร เนือทอง

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

รวมเงิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กชายนภาลัย อุณศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กชายพงศธร คำแท่ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงพรรณมณี แจ่มใส
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กชายพัฒนากร อุณศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงวาสนา นนทะชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงวิชาดา เนือทอง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กชายกฤษณะ จันทร์เปล่ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงกฤษณันญา ธนานนท์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงจิราภา คำเอียม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงราชาวดี แก้วคำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กชายเอกตพล คำนึง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กชายพยุหพล สีหะวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายอมรเทพ กาญจนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กชายเดชา คุ้มบุ่งคล้า
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กชายเบญจพล คำนึง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนติว

้

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กชายก้องภพ ชาลี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กชายจักรพันธ์ พิมโคตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงจิรัชญา ชาลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงณัฐกมล วราบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ชาลี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงธนัชพร ศิลาแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กชายธนาวัฒน์ ชาลี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กชายนที ชาลี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กชายวชิราวุฒิ บุญลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กชายวีรินทร์ ชาลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงสิราธิริญ อัจธนาสิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงอภิสรา วรบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงอังควรา วรบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา ชาลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงเจนจิรา ชาลี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงกฤตติกา แก่นโพธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ชาลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงญาณิศา วันทะวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กชายธนดล วรงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงบีมัลลิกา ศรีโสดา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กชายพีรภัทร ปาหลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ ชาลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงลลิตภัทร ราชรินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงวริษา แก่นโพธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมโคตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กชายอัทธนีย์ พิมพ์โคตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงอารยา ชาลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงเกศแก้ว ชาลี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดโนนสูง  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงกาญธิดา คำใบศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงจิญานันท์ อรัญญกานนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พลับเพลิง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เสาเวียง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเลิศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กชายพรรษา คำโสภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงมลฐการ เสาเวียง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ มาตเหลือ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงสิรินทรา แก้วเกิด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงสโรชา ยมรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กชายเอกรัตน์ เขือนแก้ว

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงพรชาดา คำโสภา
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กชายขวัญ เสาเวียง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กชายฉันทวุฒิ วงศ์วิญาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กชายธนาวัธน์ คงพล
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กชายพลกฤต เสนจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กชายพลพจน์ เสนจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงรุ่งกานดา นามวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กชายวรศักดิ

์

เสาเวียง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถมนาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงสาวิตรี เสาเวียง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ นามวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กชายกรวีร์ ศิริป
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กชายกัมพล ไหลประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงขวัญเรือน ศิริป
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กชายคงทน สีหะวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กชายจักรพันธ์ บุญชาลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงจิราพร ชาติมนตรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ทองอินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กชายชนาธิป แก้วคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กชายชัชพล สีหะวงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กชายชัยมงคล สุขสงวน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กชายชัยยุทธ สีหะวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กชายชิตวัน สีหะวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงฐิติยา แก้วคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงณัฐธิกา สมใจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กชายดุษฎี สีหะวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กชายตรีวิทย์ แก้วคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

พิมโคตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กชายทยากร สีหะวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงทรัพย์ทวี ปุราชะทำมัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงทวินันต์ ชาติมนตรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กชายทศพล โกการัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กชายทินกรณ์ บุษบงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ วงษารักษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญเพ็ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กชายธนกร บุษบงก์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ จันทศิลา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงธยานี ศรีใส
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงธัญญาภร สีหะวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงธิดา สีหะวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กชายนพดล แก้วคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กชายนพนัย ถวิลวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงนราภรณ์ ปตถานัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กชายนวพล ทองปลาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กชายบัณฑิต สุริโย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงบุษกร ชาติมนตรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายปฏิพล ปทมะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงประพัชศร คำดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายปวิช แก้วคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กชายปาราเมศ กิงจันทร์มนต์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กชายปติภัทร สีหะวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงปยมาพร สีหะวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กชายผดุงเกียรติ โสระเวช
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงพรพิจิตร พิมโคตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กชายพศวัต ศรีมูล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงพิทยารัตน์ สีหะวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กชายพีรพงษ์ ชาติมนตรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงภัทรา จันทะศิลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ รักศิลป

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงภูริกา พิมโคตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ตาเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายยศวรรธ สีหะวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แก้วน้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงลูกศร ชาลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงวรรณษา สีหะวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงวรวรรณ สารรักษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงวริวรรณ สีหะวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงวริศรา ชูกลิน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กชายวัชรานนท์ หนุนวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงวาสนา เก่งถินเถือน

่ ่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงวิชุดา แก้วคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงวิภาวินี ชาลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กหญิงวิยาดา ฉลาดแย้ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ สารรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กชายวิษณุ สีหะวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กชายศิริชัย พิมโคตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงศิริญาภา ชาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กชายศุรชัย ชาติมนตรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงสายธาร บุญผา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงสุจิตรา พิมโคตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงสุธีธิดา อังคะสี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงสุนิตา สีหะวงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงสุพรรษา จันทกาญจน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายอดิศร บัวทุม
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กชายอภิชาติ พิมโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงอภิญญา มณีวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงอภิญญา เนาวบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กชายอภินันท์ ไชยรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กชายอภิสร ชาติมนตรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กชายอรรคพล บุตรศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงอรวรรณ อังคะสี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายอรุณ ขอเอือนกลาง

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กชายอลงกรณ์ มณีวงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงอลิสรา ชาลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กชายเจริญทรัพย์ จันทะศิลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กชายเจษฎาพร คำนึง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงเนศดาว วังแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กหญิงแพรวพราว ทรายคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ มณีวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงชลลัดดา แก้วคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงชุติมา แก้วคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ อินทมาด
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงธารารัตน์ ยืนยงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กชายปฐมพร นามวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงปณฑ์ชนิด ฟาลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงรักษิตา นามวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กชายศุภกิจ นามวงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงสิรินันท์ นามวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กชายสิริภูมิ นามวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงสุจิตรา มณีวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

สมสร้าง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงอนุชรา สดนามอญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กชายเอกรินทร์ สุภาพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงเอริตรา แสงโสม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาลี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วสีนวน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงกาญจนา หลักงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กชายกิตติพงค์ โกกะพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงกิตติยา วิสาขา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โมคศิริ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กชายกิติศักดิ

์

กิติลาภ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงจันทร์ศิริ เสาเวียง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงจิรปภา จันทร
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กชายจีรทีปต์ สีหะวงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กชายจุลภัทร ชัยภักดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กชายชยันต์ ธรรมวัติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กชายชลิต ชาลี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กชายชินวัตร สีหะวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงญาดา สีหะวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงญาราภรณ์ ทองอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงฐิติพร คำใส
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กชายฐิตเมธี ตรีสิงห์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงณรินทิพย์ ผลทวี
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายณัชพล ชาติมนตรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กชายณัฐพนธ์ บุษบงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กชายทวีป ไหลศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงทัชบา ขัดผาบ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงทิติยาณี ชาลี
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงทิพจุฑา ศิริราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงธนภรณ์ อนุพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สีหะวงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชาลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุจริตภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กชายนพนันต์ ขำเขียว
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงนภิสา ใครอามาตย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชาลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กชายนิวตะวัน คำนึง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา บัวภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงบุษบงค์ แสงสืบ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีระบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงปนัดดา มณีวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กชายปรมินทร์ ภักดีแพง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงประกายดาว บุญเพ็ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงปทมาวดี แก้วคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงปยะธิดา สังขพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กชายพงศกร วงศ์วิจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชาลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงพัชรียา ชาลี
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงพีรดา ขันคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กชายพุฒิชัย คำแท่ง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทศิลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กชายภูริวัฒน์ บุษบงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กชายภูวดล ไกรยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กชายภูสิทธิ

์

สีหะวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงรจรินทร์ ศรีทากุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กชายรัตนชัย ฤทธิทิศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงรุ่งศิลา วันยาว
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงลลิตา ชาลี
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กชายวงศกร สดนามอญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงวนัทปรียา นามวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงวรรณษา ชาลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  
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ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงวรางคณา บุญลา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กชายวัชรินทร์ บัวเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ วรบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงวีรยา ไชยรัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กชายวีระชัย บุญกาล
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กชายวีระพล นามวงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงศิริยากร สีหะวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กชายศิริวัฒน์ คำนึง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กชายศุภกิจ ถนอมทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กชายศุภชัย พิมโคตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กชายสรศักดิ

์

มณีวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงสรัญญา นามวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กหญิงสาธิตา ไชยวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงสิริภา อัศวภูมิ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพ็งแจ่ม
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กชายสุทัศน์ ชาติมนตรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงสุพัตรา ทองอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กชายสุริยา ภูผาลี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กหญิงสุวนันท์ เข็มสุวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

สีหะวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงอภิญญา สีหะวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กชายอภินันท์ ศรีนาคา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กชายอภิราช บุติพันดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิมโคตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กชายอานุพงษ์ ขันคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงอารียา สีหะวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กชายอิทธิพล พิมโคตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงเกษมณี สมใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กชายเนรมิตร นามวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงเพชราภรณ์ บุษบงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กชายเริงฤทธิ

์

แก้วคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กชายโชคชัย แก้วคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๒๒

นางสาวกนกอร โพธิตะนัง

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๒๓

นางสาวกัญญาณัฐ หินแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงกัลยา ศิลาแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๒๕

นางสาวกาญจนา หินแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๒๖

นางสาวกาญจนาพร จันทร์แดง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กชายคุณากร สีหะวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๒๘

นางสาวจินดาพร ทองอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๒๙

นางสาวจิรนันท์ วรงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงชลลดา ชิณวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กชายชัยธวัช ทองลพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๓๒

นายชาญวิทย์ บุตรแผงชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กชายชินราช วรงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๓๔

นางสาวฐานิดา คุณตง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กชายฐาปกรณ์ ศรีนาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ชาลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ เนาวบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กหญิงณัฐพร เขียวพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๓๙

นายณัฐสรณ์ แก้วคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๔๐

นางสาวทิพย์ธิดา โตโส
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กชายนครินทร์ เรียงขวัญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กชายนนธวัช พิมโคตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงนลินี ชาลี
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๔๔

นางสาวนันทนิกา ใจเด็จ
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กชายนันทวัฒน์ มณีวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๔๖

นายนิติพันธ์ แก้วคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ทองอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงปณิตา จันทรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงพนิดา แสงแดง
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๕๐

นายพลศักดิ

์

ไชยสิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย คำใฮ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงมลิวัลย์ พิมโคตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๕๓

นายวิทยา ศรีงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงวิรินดา พงสุระ
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๕๕

นายวุฒิพงษ์ แก้วคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๕๖

นางสาวศิริวรรณ เสาเวียง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๕๗

นายสรชัย อัคพร
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๕๘

นายสหรัฐ วังวัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๕๙

นายสหรัฐ ศิริป
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๖๐

นางสาวสิรินาถ ศรีลาชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา ชาลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๖๒

นางสาวสุนันทา บุญช่วย
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๖๓

นายสุรชัย แดงนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๖๔

นางสาวหัทยา ทองอินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๖๕

นายอกนิษฐ์ มิงสอน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กชายอนันต์ชัย สีหะวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๖๗

นางสาวอนามิกา ชาลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๖๘

นายอนุชา สระแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กชายอภิเดช ชาติมนตรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงอรวรรณ มณีวงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงอรุณวรรณ ทองอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กชายอังกูร อัคจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๗๓

นางสาวอังคณา คำนึง
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงเกศวิมล ทองศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๗๕

นางสาวเบญจวรรณ สารสี
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๗๖

นางสาวเมธินี ทองอินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๗๗

นายเริงฤทธิ

์

สิงห์ที

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กชายไชยวัฒน์ สิงหาอาจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๗๙

นางสาวกันนิภา อินทร์งาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๘๐

นางสาวกิตติมาภรณ์ ชาลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๘๑

นายชยานันท์ นวลใส
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๘๒

นางสาวช่อผกา แก้วคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๘๓

นายทักษิณ วรบุตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๘๔

นายธนพล ประกาเวสูง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๘๕

นายธวัชชัย วรงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๘๖

นายธีรภัทร ชาติมนตรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๘๗

นางสาวนรากรณ์ สว่างช่วง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๘๘

นางสาวนันทพร อ่อนปดชา
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๘๙

นางสาวนุชจญา ดาวัลย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๙๐

นายปฏิภาณ นามโคตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๙๑

นางสาวประภัสสร สุรวิทย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๙๒

นางสาวปาริฉัตร วันยาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๙๓

นายภานุเดช มณีวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๙๔

นางสาวรสธร ชาลี
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๙๕

นายรัชพงษ์ ทองอินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๙๖

นางสาววานิสรา ชาลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๙๗

นางสาววิสุนีย์ แจ้งสว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๙๘

นายศตวรรษ วะรงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๐๙๙

นางสาวศรีปทุม วันยาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๐๐

นางสาวศศิธร มณีวงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๐๑

นางสาวศิริวรรณ วรบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๐๒

นางสาวศิริวรรณ แก้วภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๐๓

นายสหรัฐ สีหะวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๐๔

นางสาวสุพัตรา เนาวบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๐๕

นางสาวสุภาภรณ์ กาวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๐๖

นายสุเมธ วรรณโพธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๐๗

นางสาวอภัสรา ศรีอุดร
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๐๘

นางสาวเบญญาทิพย์ แก้วคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทัพจ่าย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กชายชนกานต์ พงษ์สีดา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คะเลียงรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเกิดวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงนวดี มูลกิตติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กชายนำโชค แก้วกอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงพรสุภัก ปทุมวัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีวัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงมัชฌิมา สิมพลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ยอดสีมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กชายวรวิทย์ ยอดสิมมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงอรอุษา แก้วก้านเกตุ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ยอดโพธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงชนาธินาถ บุญขวาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กชายปติคุณ ประสงคุณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กชายพงศธร การะเกษ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กชายวรชิต โพธิแสน

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงศิรินทร์ทรา หอมจิตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงสิรินันท์ ยอดอาจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงสุรภา โพธิแสน

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กชายอนุวัตร ครุฑสุวรรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ ยอดสาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงอุมาวดี ศรีวัง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๓๒

นายประสงค์ เพ็งแจ่ม
๑/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๓๓

นายศรายุทธ เชือชัย

้

๑/๓/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กชายธนพล โปยโคกสูง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ตาทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กชายพุฒิพงษ์ เชือทอง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงมาริสา สาลีพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ศรีสังข์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงรัตนมน บุญรักษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงรัตพร ไผ่แผน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงวริศรา วิเศษชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงสายชล คำมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงสุชาวดี โสดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงสุรางนางค์ อธิพงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงอภิญญา สีพะนัด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กชายเนติภพ ใสกระจ่าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงธัญสินี เยียงอย่าง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กชายธีรชาติ ศรีสังข์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กชายธีรชาติ สุขดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กชายปรเมศวร์ บัวบาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กชายรพีภัทร จินดาพงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงรัญตรี สาริกาพันดุง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กชายอธิป บกสันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กชายอนุชิต เสาร์ประโคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กชายไพฑูรย์ ผักไหม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเลิศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ด่านกระโทก
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กชายทินกฤต พุฒเส็ง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กชายนลธวัช ศรีสังข์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กชายนพรัตน์ กะการดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กชายพชรดนัย บุญลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายวรินทร ถวิลนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กชายศรายุทธ ยอดโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงสันนิภา สะเภาพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กชายอนุชา สังข์ทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงชลธิกานต์ โสดาจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กชายชัยพัทธ์ ยอดสีมา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กชายนัฐพล หงษ์ทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กชายบัญฑิต คำพันชนะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงปริญญา ยอดสีมา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงยุพาพร ระยับศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กชายวีรภัทร แดงสาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กชายสรศักดิ

์

วงศ์คำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ สุขสงวน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีธนต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กชายปติภัทร คำสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กชายปุณณภพ สว่างพบ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กชายศักดินันท์ สมัครผล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงเกตุมณี ภิรมณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กชายเฉลิมชัย อักษร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กชายเสมียน ชาวโพธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กชายชัยพร วงษ์ภักดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงณิชา ริศนาเคน
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กชายธนากร มังกร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กชายนนทวัฒน์ นนท์ตรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กชายนพรุจ สถาน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กชายพรชัย ดวงศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กชายพันนุวัฒน์ ศิลาชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงภัทราพร กระสังข์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กชายวรวุธ วงค์ภักดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มังกร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กชายสหรัฐ โสภากุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กชายสินไชย นาคนวล
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายอานนท์ อ่อนละออ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กชายโชติพงศ์ วิเศษชาติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กชายกรวิชญ์ โคตรทาลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงปาริฉัตร นันตา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กชายเพิมพล

่

วงษ์ภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กชายธวัชชัย ฉิมบุญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๖ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงธีรตา เพ็งแจ่ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กชายนนธวัช วงษ์ภักดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กชายสุทธิภัทร ทุเรียน
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายอดิสร กระสังข์
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงอทิตยา มาหมืน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงกัญญารักษ์ ศรียันต์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กชายคงกฤตย์ มูลดับ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กชายจักรพรรดิ ผันครบุรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงจีราวรรณ บุญสะโต
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กชายชญานิน กระสังข์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กชายชนธีร์ แซ่ด่าน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กชายชาญศักดิ

์

หวังลายกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงฑิมพิกา วงค์ภักดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กชายณพล อสิพงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา บุดดา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กชายทวันราช แขกศิริ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กชายธนกฤต สะท้อนเมือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กชายธนบดี ปริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กชายธนพล พงษ์วัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กชายธนศักดิ

์

วงษ์เจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กชายธนะโชค ทวีชาติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ถ่ายเท
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กชายธีรพล โปร่งจิตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงพนิตพร เมือบสรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงพรชิตา กระสังข์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ มิงหมัด

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงรักติบูล สาลีพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กชายราชิต มังษะชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงลินลดา บุตรเทศ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงวันนา กระจายแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กชายวิชัยชาญ สันทาลุนัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงวิชุดา แสงวาโท
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กหญิงสุธิดา หาดคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี คำเสียง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงอรณิษา เมฆเลือนลอย

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงอรทัย ยิมใหญ่

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กระสังข์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองทวี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กชายกิตติภน มันสามุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา แปนแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๔๐

เด็กชายจารุวัฒน์ เหล่าเลิศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กชายชิตวัน สมบัติวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เลิศมงคลเวหา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงพรภิรมย์ แสงมาศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงพรวิภา สะดีวงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงพรสุภัค วิเศษชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงพัชริดา คำภีระ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงพิชญาภา ประชากลาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สวยรูป
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีมหาโพชน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ วิเศษชาติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กชายมนตรี โคตรฤชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ วิเศษชาติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กชายวิทยา พานา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วิเศษชาติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงอธิชา อินทร์แก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กชายอรรคกร เจนพิทักษ์คุณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงเกวลิน ผักไหม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กชายเรืองศักดิ

์

แจ่มพะโยม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กชายจิรภัทร วงษ์เจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ พรมลา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงชยุดา สมบัติวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กชายต้องวิทย์ สง่างาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงปนัดดา พันธมาศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ผักไหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงภัทราพร ผักไหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงรัตนา คบพิมาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงสุนิสา วิเศษชาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดวงนิล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกาะแก้ง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ยอดสาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงเขมิกา บุดดา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ โสภากุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กชายกิตติกร วิเศษชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จงเทพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงชนกนันท์ ทิพย์มงคล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงชมพูนุท วิเศษชาติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ธรรมนาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงปาริศา มังกร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กชายภัคพล เมืองศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงวษร มังมี

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

มังมี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงกรรณิภา พิมหาทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กชายจักรภพ วิเศษชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงศิรดา จันลาสัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กชายเจตนิพัทธิ

์

ศักดิสร้อย

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานแสนไชย วัดจานแสนไชย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กชายกริชเทวา พาพรหม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กชายกฤษดา สุขบรรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญอุ้ม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กชายคุณวุฒิ บุญชม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ จันทร์พอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กชายธนา อินทร์แก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กชายบุญยืน รัวไธสง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงปาริศา รัวไธสง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กชายวัชรกานต์ สุภาวหา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงสุภาวิตา สีลาเพ็ชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงอภิชญา หมืนหาญ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงเดือนดารา แก้วอาสา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๒๙๙
เด็กหญิงเพชรไพรินทร์

ทักษะทิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงกัลยา เจิงใหม่
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงวรัทยา บุญเขียว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงสุพิชญา ใชยบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงสุวนันท์ มูลหอม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงอรวรรณ ทองศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงเกวลิน ธรรมวัตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพงสิม วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงฉัตรขวัญ วรรณแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กชายธนาโชค จังอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กชายธราธิป จูมแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงวริศรา ชนะนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กชายวิษณุ พวงยอด
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กชายศักดา โคตร์วัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงสุนิสา ไชยบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กชายจรัสฟา ศรีรักษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงนภัสสร มังมี

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พาโพพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงภัทราพร สาลีพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงมธุทิพย์ ศิลาชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงอัมพาพร แพทย์มด
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กชายกิตตินันท์ สีตะวัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงชลิตา หารฟา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงดวงจันทร์ วงค์ภักดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กชายทยากร พะวร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กชายธนากร แพทย์มด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กชายภูธเนศ รักทา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กชายวรากร วังกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ สายเมือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กชายเชตุพน เชือจันอัด

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กชายกิตติชัย การะเกษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงขวัญเรือน จังอินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กชายธนรัฐ ชนะนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงรัชฎา จังอินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงวรรณรดา ชุมสิงห์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงวิภาวดี แพทย์มด
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ วงศ์ภักดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงอัญธิดา วีสมหมาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กชายจิรายุทธ์ วรรณจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายฉัตรชัย พะวร
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กชายชยาทิต มายา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กชายชโยดม หารฟา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๐ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กชายนิพนธ์ วงค์ภักดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กชายพรชัย วงค์ภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กชายมีชัย วงค์ภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๔๓

นายยุทธพิชัย แพทย์มด
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงรุจิรา แฝงทองหลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กชายวีรพันธ์ สีตะวัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กชายสุภนัย แพทย์มด
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กชายไทชล สามสาลี
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายธีรโชติ ดูหฤคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กชายวรฤทธิ

์

จังอินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงอรปรียา กรมทำมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กชายณัฐพงศ์ จังอินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงนันท์นภัส นพเกตุ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงนำผึง

้

นิมคล้าย

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กชายยศกร สมบัติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ไชยพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กชายสิทธิพร อินทร์แก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา บัวเชย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กชายอนุวัฒน์ สาลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กชายไชยภัทร สงค์พิมพ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย บุพิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงรวิสรา ดวงงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กชายวีระพงษ์ มะยา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คำมูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กชายพิชญะ วิเศษชาติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กชายพิเชษฐ์ บัวเขียว
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กชายภูริภัทร สาวสุทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กชายภูษิต ไกรยา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กชายวิชญะ วงค์เจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงสุพัตรา ภาเภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กชายคมชาญ ลาภูตะมะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงจิดาภา บุญเลิศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ ภาเภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กชายสุนทร ไชยพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กชายกิตติภัท ยิงดี

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงบุษบา เพียลุน
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงพรณภา ไชยพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

ไชยพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงสุขฤดี ไชยพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กชายสุริยา อยู่รอย
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงเบญจรักษ์ วงษ์ภักดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กชายกรวิชญ์ ดวงนิล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ วงษ์เจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สุขสำราญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กชายวรพล ต่างทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงวาสนา สุวรรณวัฒน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กชายศิวกร จันดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงอชิรญา วงภักดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กชายอนุชา ธรรมกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงอัปษรศรี นิลศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กหญิงอโนชา สารพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กชายณัฐภัทร ศรียันต์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองรักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กชายธนศักดิ

์

วงษ์เจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงพรรณทิพา ชูกำแพง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงพัชราภา ศรียันต์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กชายวิทยา ดวงนิล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กชายอนันต์ยศ ศรียันต์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงกวินทรา ไชยพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงกานต์สินี อินทร์แก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กชายจิรายุทธ โหราฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงชุตินันท์ นาชัยชิต
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทำมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กชายธีรภรณ์ เฟองบุญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กชายนที เค้าเงือน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กชายปณิธาน อินทร์แก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ อิมบุญ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กชายศักดิสิริ

์

วงค์ษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงศุภสุตา วงษา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กชายอิสระ อินทร์แก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แท่งทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงชนัญชิดา จังอินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พลซือ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กชายพงศกฤต สมร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงมาริษา ภาเภา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กชายวรวิทย์ ติดชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงอริษรา จังอินทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กชายชัยวัฒน์ จำปาวัตตะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ธรรมสาโรช
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กชายธนกร บัวเชย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงธิดา ไชยพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จังอินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กชายหัฏฐกร สาลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กชายอัศนี แผงฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงอารยา แสงมาศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กชายอิสระ อินทศร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงกานต์มณี บาศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กชายกิตติธัช กะลาสิงห์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงชาลินี จันดาวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กชายธีระพงษ์ ต้อไธสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงพิรัญดา รักกิจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กชายสุรเดช แท่งทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงอรปรียา สุกใส
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กชายเปรมศักดิ

์

จำปาหอม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กชายกรวิชญ์ ฐิติทศพร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงพิชชาพร พินัยรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กหญิงภัณฑิรา สุฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บุญพรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงจิราพรรณ ไชยพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ยิงดี

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กชายชนะชัย ยงกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงนันทินี นุชขำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงปณณพร จังอินทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงศศิธร บุญเลิศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๓ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กชายสิทธิโชค ภูมิสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กชายสุรทิน เฟองบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงเจนจิรา สมบัติวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กชายเจษฎา พาลุน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายเฉลิมชัย จังอินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ ผู้มีสัตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงลัดดา แก้วจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กชายสุรทิน ภางาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงดวงพร ขนวน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงภานุมาศ กองคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงโยษิตา ขันติวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กชายพันกร หาญแท้
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กชายสุทัศน์ แก้วจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงรัตนรินทร์ เปลียมจันทร์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงสุทัตตา บุญประกอบ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงเสาร์ศิริ ฉิมงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กชายทศพล สุรินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กชายธนพัฒน สระทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กชายนทีวรกานต์ พรมจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กชายนรภัทร บุญเนตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กชายบุญชู ใยสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กชายพลพล กันรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กชายพัชรพล เซียรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กชายอธิบดี โคตรพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ พวงบุรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงชญาณี แก้วจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงธนาพร สายจันทร์จอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงประภัสสร พวงมาลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงพรประภา โพธิกระสังข์

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยนคร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา งามศิล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงสรัลรัตน์ สุริยา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงอรุณมาศ สายคง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๗๙
เด็กหญิงอังสุมารินทร์

สุวรรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๔ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงปริญญา วิลัยเกษ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา นามโคตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กหญิงวรพิชชา พรมมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงจิรดา สระทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กชายธีระวัฒน์ แก้วจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงอรัชพร ยาทะเล
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงดาวจินดา จันทร์พุฒ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายธนศักดิ

์

บัวไขย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงบุษราคัม วิลัยเกษ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงปยะธิดา สังฆะมะณี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิงห์เงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงวนิดา ห่อไทยสงค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ รามศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา สุกจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงสุจิตตรา สำนักนิตย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงฟาริดา อนันทวัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กชายวันเฉลิม หอยเพชร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงวาริสา นิยมวัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กชายธนภัทร บ่าพิมาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กชายปรีชาพล ทองแท่ง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กชายยุทธนา มารอด
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กชายวัชรพล บุญปกครอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงสุชาดา สิงห์เจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงสุพิชชา สังข์ภักดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงจิรวรรณ พันอินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ปญญาวัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กชายทศพร สะอาด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กชายธนพัฒน์ ทองอ้ม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงนันทิดา บุญบำเรอ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงปราณปริยา ปญญาวัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กชายพงศภัค ศรีหาบุตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กชายพุฒิพัชร พรมมาสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กชายภาณุวิทย์ บรรดาศักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กชายมารุต สีดากุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กชายรพีพัฒน์ พันธ์งาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กชายวราเทพ บุญจริง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กชายวรุทธ์ บุดดาพงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงวิภาวดี ศรีจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กชายศิวพันธ์ จอมพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กชายอธิวัฒน์ ขันชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงเกตมณี แสงกล้า
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงเพชรลดา อัมภรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กชายสิรวิทย์ โคตรสลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๒๓

นางสาวบังออน จุลพล
๒๖/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๒๔

นางสาวสุชาดา พงษ์พิมพ์
๑๙/๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดบ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กชายคมสัน ศรีโสภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงชนิกานต์ สรรพศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงชนิตา สุขอินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กชายชัยวัฒน์ โมลานิล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงฑิตยาพร สมจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กชายพิทักษ์ กิงแก้ว

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ อุ่นอ่อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กชายวัฒนโรจน์ คุณธรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โททอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงอนุธิดา น้อยเซีย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงอรอุมา วงศ์เจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงกัญฐิกา อ่อรหวาน ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์เทศ
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กชายคมชาญ มะลิวัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงชนาภา สว่างงาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กชายทินกร ภูกองไชย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงปภาดา กุลศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กชายประภานิช โภคชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กชายผไทเทพ สิมณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กชายภูวดล ต้นแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กชายภูวดล พิทักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กชายมงคล ไชยธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กชายวรเมธ จำปาขีด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงสุภัทรา พงษ์เกษ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กชายชัยนันท์ ศรีบุญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงดวงมณี ลุนศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กชายธวัชชัย โดนกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กชายประสิทธิ

์

เฮืองพรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงพิยดา สิงห์เสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กชายรัตนกร รูปคม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กชายสันตพล พังน้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงเอวิตา สิงห์เสน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สายสนอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงวิลาสินี เนาวรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กชายสันติภาพ ศรีวงศ์ษา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงอริสรา จิตละม่อม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงเพ็ญสิริ พันธ์คำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กชายกฤตยชญ์ ทองบาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กชายกฤษฎา ศรีอ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายกวีชัย พิลึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงการะเกด ชินวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กชายจักรชัย ศรีชาติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กชายฉัตรมงคล กิงจันมล

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงชนม์นิภา โทศก
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กชายชวนากร พรมงาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กชายชานนท์ วงษ์คำจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กชายณพภาดล แก่นแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ทองปาน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กชายทักษิณ ปดชา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กชายทักษิณ ศรีประเสริฐ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงทิพวรรณ เอียมทศ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กชายธนพงษ์ ธีระพรทิพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อินธิเดช
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กชายธีรพงษ์ เบ็ญมาส
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กชายนนทพัทธ์ ประยศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กชายนันทวัฒน์ โยธี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงประสบศรี ศรีสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กชายพัทธพล กำพลศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กชายพิษณุ งามเลิศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กชายมังกร พุทธิชน
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กชายมานิต มีดวงจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กชายมานิต โยธา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ติงสะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงวนิดา กิงจันมล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงวรนุช แสงสัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงวรรณวิษา ตาลเอียม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กชายศริตวรรธน์ เขียวอ่อน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา โสดแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กชายสุทัศน์ เก่งพิลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กชายสุริยา คำเหลือ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กชายอดิเทพ ผาละพรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ ลครศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

ทวีรักษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กชายไพฑูรย์ ลำเฟอย
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา บานแย้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงณัฏฐิดา สมเสนา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๐๓

นายณัฐพงษ์ วรเชษฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงณิชา โยธา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กชายดลฤทธิ

์

ห่อทรัพย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กหญิงดาวเรือง ดวงศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงนัฐนารี กินขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงบุญฑริกา ลพสุนทร
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงปาริชาต เพ็ชรเมืองจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงรัตมณี ยาสี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๑๑

นายสหัสวรรษ ไชยรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงสาวินี ชืนชาย

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กชายกัมพล สุขแสงใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงชลลดา ปทุมเกตุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองปาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงดวงดาว ศรีกะชา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงทิวาพร เบ้าทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กชายบัณฑิต วงษ์วาฬ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กชายพรรธกร วรรณ์อุบล
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กชายองอาจ จันเหลือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๒๑

นางสาววิลาสินี ม่วงจินดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๒๒

นายก้องภพ สุภาพ
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๒๓

นายชินวุฒิ ทองอินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๒๔

นายชโยดม สุภาพ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๒๕

นายสุรดิษ พรมตา
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๒๖

นายอนุกูล ละมูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงจินตนา เกษี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา มะโน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงดวงจันทร์ โสวสด
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายภัทรวัต ใจเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กชายวสันต์ ไชยวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

ทองบาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กชายสุริยา มิงขวัญ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๓๔
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

ยิมคง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กชายเจนทิพย์ จินพละ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กชายเมธี ปองศร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กชายคุณากร ฟองแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงธนพร สีพูน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงพิมลวรรณ ชืนจันทร์

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงสุชานันท์ โสดามุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กชายเจษฎา ศรีฟา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กชายโกมุท อินทจักร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงกมลนัทธ์ พารา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงภราพร บัวจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงกนิษฐา เติมพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กชายจารุวัฒน์ นิสวงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงณัชชา เขตนิมิตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงปพิชญา ภูยาดวง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กชายวรินทร คำเพ็ชร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กชายวิษณุกรณ์ บัวจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กชายวุฒิศิลป คำพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงศรัญญา ห่อทรัพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กชายณัฏฐชัย ติงสะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรางนวน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ฉิมเชิด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงพัชราภา เลิศรู้
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กชายภาคภูมิ ไพรบึง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กชายสุรชัย ตาชัง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กชายอนุชา แสงสะท้าน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงรินลดา ประทุมวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงวริศรา เบ็ญมาศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงวิไล จันทร์เพ็ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงเมธินี สุจันทา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กชายเสกสรรค์ คำโสภา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ประเสริฐชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงกานตจิตร สายพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงปานัดดา ศิลทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงพัชรี พันธ์มะลี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงภัทรจิรา กองชิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ พันธ์แก่น
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงวรรณวิสา พันธ์แก่น
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กชายวรเชษฐ์ ทองบาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ระยับศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงเขมิกา วันทะวงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กชายพิชิตชัย ฉายแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กชายหลักชัย แก้วมงคล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงกนกพร สีสวย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กชายทักษิณ ภัยวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กชายพงศพัทธ์ แก้วมงคล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงศิรินันท์ สีดา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงฐิตาพร ติงสะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กชายนิรุทธ์ พันธ์แก่น
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กชายพีระพงศ์ คำเหลืองดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงวลัยพรรณ สระลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา โยธา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กชายทรงพล ทองกลำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงศิรภัสสร นันทะคุณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงธัญชนก นันทสาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กชายธัญชนิต นันทสาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายธันวา พันธ์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายกรภัทร์ สิงห์ซอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงกรองแก้ว เยาวเรศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายกิตตินันท์ วะภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงขวัญหทัย สิมดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กชายจิราศักดิ

์

ทุชุมภู
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กชายฉัตรวุฒิ วิชากุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช รุ้งแวง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ชูชืน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงชิดชนก ผิวอ่อน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กชายณัฐพน ศรีหาโคตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงดาณิมา ประเสริฐชาติ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงธนาพร ยวนชืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงธิดาเทพ ยวนพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กชายธีรพล เกิดนาค
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กชายนราธิป แสงสี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กชายนวิน เถามะลิ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงนิลประดับ วรจักร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงปริยาภัทร ประเสริฐชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงปยะชนก พนาลัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กชายพงศ์เทพ พรมงาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงพรพิมล ไกรรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงพรรณพัชร ไชยวิเศษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงพลอย นานอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กชายพิชญะ นิลเพ็ชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กชายภัทรธร ทัพด้วง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงลักษมีกานต์ บัวดง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กชายวิชัย นิลเพชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กชายวุฒิชัย วรเชษฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กชายศุภณัฐ ผิวอ่อน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กชายสมรรถชัย พะวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงสุนิศา ยะลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กชายสุพันธ์ ศรีลาคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กชายสุวภัท เถาว์มูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กชายอดิศร เบ็ญมาศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กชายไพศิฐ โสภา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงกัลยา ยวนจิตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กชายชาญณรงค์ มีราคา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงชุติมา ยะลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายณัฐชนน เพ็ชรนิล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กชายณัฐยศ หาญศึก
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กชายดนัย นาหอ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กชายธนพล ไก่แก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กชายธนากร ตาชัง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงนันทนา มะโนชาติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงนุชรี ตาชัง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กชายบูรพา อัมรนันท์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงประภัสสร ย่อแสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ จันดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กชายภูวนนท์ ธรรมศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กชายมณฑล หม่อยหลง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กชายสัชฌุกร พิมพ์ชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กชายอาทิตย์ นงนุช
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ประทุมวงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา แทนพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ พรมงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายตะวัน สุวรรณสิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กชายศราวุฒิ เทียนเพ็ชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กชายศุภากร เสนคราม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงเพียรขวัญ โยธี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงนลิน ชีรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงพรรณิภา โพธิอุดม

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงเกษณีย์ โพธิอุดม

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กชายกฤษฎาพร คำแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กชายกิตติชัย จำปาใด
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงขวัญจิรา วงค์เศษ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงจรัญญา กิงจันมล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงจารวี ทองสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงจีรนันท์ กิงจันมล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงธนารีย์ นางวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๒ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กชายบัญญพนต์ วงค์คำจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงพิมลวรรณ พรมมามัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงพีรดา ไชยบำรุง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กชายภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงมณฑิตา ขันอาสา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กชายศรชัย ลุนศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงอรสา สีพรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ วิบุลกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหวัน วัดบ้านขนาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงกชกร วังลึก
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ร่วมทรัพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายกฤตเมธ ใจเรือง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงกัลยา ศรีจันดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงนุชวรา สีโทน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กชายภูวสิษฏ์ โสมมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ เทิญทะเกษ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กชายวิชัย ศรีพูนพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา ใจเรือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีโวหะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงสโรชา สีน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงจิรัชญา นิสัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กชายสุภาลักษณ์ ผงเสน่ห์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ดวงธนู
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงโสพิศนภา พิมพ์กันหา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ส่วงเมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงกัญญาภัค อุสาหะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงกุลนิภา มะตูม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงขวัญทิวา แนบเนียม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีอ่อน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงฉันทพิชญา มะตูม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงชลธิชา จิตนอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร พอใจ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กชายณัฐพล พรมภักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงดาริณี จันทรักษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงปภาดา สีสิว

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ยิมแย้ม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๓ / ๓๒๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงพรธิตา ดุสรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย สุวรรณทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ภาสดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงมยุรี อุดม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงมัลลิกา ดาวพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงรุ่งฟา เรือเรือง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงวรรณิศา แนบเนียม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงวิภา คุณสิม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงศศิวิมล อุสาหะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงศิราณี เบ้าทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมภักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กชายสนธยา จันทร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เรือเรือง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงสุชาวดี เบ้าทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงสุธิดา เสนาพรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงสุนีย์ ม้าเฒ่า
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงสุรัมภา มะตูม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กชายอยุธยา ศรีกะชา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงอาทิชา แนบเนียม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงไพลิน อ่างสิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กชายกิตติพงษ์ วิงวัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงขนิษฐา แนบเนียม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กชายจรัสรวี เบ้าทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์ คุณสิม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายชัยมงคล คุณสิม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ หนองบัว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงณัฐพร กิงก้าน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กชายธีรภัทร บุญโกมล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายธีรภัทร ยาดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายนันท์นภัส โพธิวัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงบงกช มะตูม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กชายปยพงษ์ บัวรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายพงศ์พลิน ดวงใจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ยาดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงพัชรา อรงเดช
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๔ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เรือเรือง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แนบเนียม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ส่วงเมา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงวารุณี วรรณธรรม

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงวิภาดา กิงก้าน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กชายศักรินทร์ ราดมะโน

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงศิริพร มะตูม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงสุดาพร แนบเนียม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ มนตรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

วิงวัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กชายอนุสรณ์ แนบเนียม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงแวววรรณ บัวรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงกาญจนา อุสุ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงจิราพร บุญเกือ

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงดวงดาว ศรีสะอาด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงปนัดดา ฤชา

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงพลอยผกา แนบเนียม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงมาริสา คำหล่อ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๔๘

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงวรรณิภา อุสาหะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ ต้นเกษ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๕๑

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงสิริกร มะตูม

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา ลาวเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงสุพิชญา ทองด้วง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงสุวรรณี ลครศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงอนุสรา ลาวเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงอรัญญา ต้นเกษ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงเกศแก้ว ขุนพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ลาวเมือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงแอนนา ลีลาศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงกมลนิตย์ ต้นเกษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กชายจักรพงษ์ ทองด้วง

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กชายธนารัตน์ ธนที
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๕ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กชายพิเชษฐ์ พรหมศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ กิงก้าน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงรัชนี มะตูม
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงวิมลรัตน์ จันลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงสาวิณี ศรีอ่อน
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กชายอนันตชัย แนบเนียม
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงอรปรียา ไชยวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงอมรทิพย์ ลครศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กชายณัฐพร คำเรืองศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กชายธนกร เหมือนอิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กชายธนาธร ชัยวงษา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงวรัญญา แท่นศิลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กชายวรเชรษ ทองสูรย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงวิลาสินี สิทธิพร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กชายวีรเทพ จันทร์เรือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสวงการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ ศรีชุม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กชายสิทธิภิรมย์

์

พรมเม้า
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงสุชาดา พรมพุทค้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงอัญชลี หัสถา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กชายณัฐชัย ไวสาลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กชายปวีณวัช สิงห์รอด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กชายสุระ บรรใดทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กชายอพิรักษ์ นางวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กชายอรรถพร ปกชอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงขนิษฐา สาลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กชายจักริน เพ็งแจ่ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กชายชญานนท์ อนันต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กชายชยากร พาชืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กชายดนุสรณ์ สิงห์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กชายธนิสร ยศศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิภักดี

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงวรรณณิภา ปนทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทนที
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ ดอกดวง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กชายกฤษฎาพร พรหมมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงกานดา ทารา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงวีรภัทรา ช่วยแสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงกมลชนก ชลาศัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กชายครรชิต มงคล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กชายจักรภพ สมจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงชนธิชา มูลธาร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ อุทัยเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงภัทรวดี กำจัด
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ วิลัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กชายวรากรณ์ อินทโร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษ์พินิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงศุภัชญา ศรีบาล
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมนิยม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงอมลรดา เพ็งแจ่ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงอรัญญา นามบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงเพ็ญฤดี จันทร์แก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิถี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงจริญา ท่อนทองแดง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กชายชลวัฒน์ อินทโร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กชายปยะชัย สุทนต์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงศิรประภา วงษ์พินิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กชายศิริมงคล พุทธา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงอัญชลี ศรีบุญเรือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ปสบาล
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กชายปยะวัฒน์ บัวจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กชายผดุงพล สำแดงภัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กชายวุฒิชัย ภักดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงศศิวรรณ นัดที
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กชายสรศักดิ

์

ส่งศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงสุนิศา อ้วนพร
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ขันทวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๓๒

นายจักรพันธ์ วิเศษสุด

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๓๓

นางสาวพรชิตา วิเชียร
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๓๔

นางสาวพรรณวิษา สมจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๓๕

นางสาวศิริวรรณ พรรณา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๓๖

นางสาวสุทธิดา สุธาตุ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๓๗

นายฤทธิรงค์ พรมชาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๓๘

นายวินัย จรจัด
๑๔/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๓๙

นายวุฒิชัย สมหมาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๔๐

นางสาวสุภาวดี บุญส่ง
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๔๑

นายอภิชาติ ศรกุพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๔๒

นายธนพัฒน์ บุษบา
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๔๓

นายธนากร ขันรักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๔๔

นางสาวนำค้าง ศรีบุญเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๔๕

นายพรประสิทธิ

์

วิจาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๔๖

นางสาวพรปรียา ชมภูวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๔๗

นางสาวละอองทิพย์ สุขศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๔๘

นายวิสิษฐ์ วิเศษสังข์
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๔๙

นายเจษฎา บุญเอียม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๕๐

นางสาวเบญจมาศ ธรรมวัติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๕๑

นายเมคิณ ภาวัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๕๒

นายเมธี สำเภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๕๓

นายเอกลักษณ์ พรมโลกา
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กชายฐิติกร โยสะการ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กชายปยวัฒน์ จันทิพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กชายมิงขวัญ

่

วิถี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กชายวรเชษฐ์ สุรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กชายสุทธิชัย คนแคล่ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กชายเพชราวุธ บุญยิม

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงกัญลญา จันที

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงจุรารัตน์ ละอองทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กชายชนรพ ขันวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กชายธวัชชัย วงสาเนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กชายธีรภัทร ดวงธนู
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงศศินา บุญส่ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล มัครมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กชายอัษฎาวุธ วงค์แก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ เพ็ชรสมัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงเกศมณี เจริญศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงอรนิภา มังษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงนิพาดา มังษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กชายวีรัตน์ ขาวสะอาด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงสุริพร บุริวัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงกัลยาณี พิมพ์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กชายชัยมงคล ภิญโย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงตวงพร งามวิลัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงปนัดดา คำกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กชายพงศ์จรัญ สุตาพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กหญิงมนทิรา เรืองสัตย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กหญิงมลฤดี พิมพ์ทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงยุภา จันทเสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

สุขวิทยี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กชายศุภกิจ สมาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กชายศุภณัฐ งามวิลัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กชายโรจนศักดิ

์

อุทธศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ เรืองศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ มังษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กชายภาณุชิต อุทัยเลียง

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กชายภูมิกร ไชยโคตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กชายมาโนช แท่งทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงวันนิสา ธรรมธร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กชายสิทธิกร ศรีอินทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงสุดารินทร์ ท่วงที
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงเกษมณี แซ่โง้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กชายเทพฤทธิ

์

สีดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ลาโภ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงชุดาภา บุญหนัก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงฐิติมา ฝากทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร พิมพ์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีละมัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กชายวันโชค จำปาหอม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กชายศุภกฤต เพชรดา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงอภิญญา ฝากทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กชายดนัย อนันตะภักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
วัดโนนสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงนริศรา ใหญ่จันทึก
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กชายกล้าณรงค์ แสงแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กหญิงพรนภา บุญพเคราะห์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กชายนรินทร์ กิงเกตุ

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงประภาพร เกษร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ เสาวงษ์จันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกษร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงโยษิตา ศรีแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วัดบ้านธาตุ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงกมลนัทธ์ สกุลแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กชายจันทนากร มาลัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงปาริตา ลำเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงพัชรพร สายโงน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงกนกพร โคตรพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงกุสุมา ชือชวาลกุล

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงพรพรรณ อุ่นแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กชายรณชัย บุญสอน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงวิชิตา โพธิมี

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงศิริวรรณ รัตนวัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงสร้อยสุดา กาทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ คำวิเศษ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กชายนิธิกร พิมพ์ทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงศศิรากร เผดิม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กชายอนุพงศ์ สุดเทวา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กชายคมสันต์ ฝากทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กชายทรัพย์ทวี สุดเทวา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กชายนพชัย สาดา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กชายนฤเบศ เรืองศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กชายพรชัย วิลัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงพัชรี จันดาผล
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กชายรวี แก้วแสน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กชายศราวุฒิ บุญสอน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงอริญา โพธิมี

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงอริสรา แสงแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงกานดารัตน์ สีเลิศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กชายณัฐกานต์ กรณีนัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กชายณัฐพงษ์ พันธ์สำโรง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กชายธิติ ขันชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กชายธีรภัทร พิศเพ็ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงนำทิพย์ จันดาผล
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กชายประเสริฐกิจ โรจน์วณิชชากร
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงประไพลิน เผดิม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กชายพิณพิชิต คำพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงมณฑกานต์ สุดประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงวสุกาญจน์ การสำโรง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กชายวัลลภ จันดาผล
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กชายกฤษณะ มณู
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กชายปฏิพล กันยาชาติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงสุธิดา คำสิม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงอทิตยา รักษาพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงกุลณัฐ ตัดสมัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กชายจักรพันธ์ สำแดงภัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กชายนฤเบศ อารมย์เรียม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กชายปฏิมากร ศรีจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กชายภานุเดช สิงห์สี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กชายภูวนาถ สำแดงภัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กชายสิทธิโชติ ขาวมะเริง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงอาภัสรา บุญคง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ วิถี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สิงห์สถิตย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กชายโชคชัย นรชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ขวดแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงปตัญชลี หนองหงอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ลาลุน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ลากเงิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงสุพัชชา ภูหารนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กชายสุพจน์ ทุมพัฒน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายอานันตศักดิ

์

จุ้ยกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กชายณัฐนันท์ ช่างทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กชายปญญาวัฒน์ บุญปญญา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงวรรณภา วงศ์คำจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กชายสุทิวัส เทศชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงเกสรา สะเกรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กชายกฤษดา จำปาหาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา พิลาวัลย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กหญิงณัฐชา สีวะสา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ นนท์ศิลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กชายพิณ อินไชยา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายพีรวิชญ์ บุญปญญา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กชายภัทรกร จินาวัลย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ ครุฑใจกล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กชายกิตติกร บุญเย็น
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กชายจารุพิชญ์ แห้งสะอาด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงฉันท์ชนก นนท์ตา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ นนท์ศิลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงชมพูนุท ไชยสนาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กชายธราเทพ หอมมาลี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงธัญญาพร สระแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กชายปณิธิ อามาตย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กชายปุณณวิช ใบทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กชายพัชรพล มงคลเศรษฐกิจ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา โคตรสวรรค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กชายรุ่งเรือง รู้พูด
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กชายศตายุ โคตรศิริ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กชายสมหวัง บุญเย็น
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงกชพร พุฒิพินิจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กชายกิตติภพ ต้นโสภา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงกุลจิรา ผุยพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กชายจักรินทร์ นามสุวอ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วคำงาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กชายณัฐพัชร์ สาขะยัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงธนพร บุรีรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กชายประเสริฐ เสน่หา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายภาราดา ประชุมพล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กหญิงศิรประภา บุตรศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงสุจรรยา บุญปญญา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กชายพรเฉลิม จันทราชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กชายณัฐวัตร เทียงตรง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กชายศิริวิทย์ พุทธเคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กชายกิตติพงศ์ ล้วนศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กชายรณพีร์ สุพอ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงปุณนิศา แก้วจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงทัศนีย์ แสงสกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงวิชญาพร พันธ์คำภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงอรพรรณ แสวงดี
๓๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กชายธันวา ปองดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กชายศุภโชค ผ่องใส
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กชายเชษฐ์ณัฐชา วันทา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุญล้น
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงพิมพ์พิไล โพธิไพร

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงณิชกมล วารีหลัง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงศุภษร ฝงไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงอรัญญา ทรายทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กชายสุริยา อาจหาญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กชายธนพล ชำนิวัตร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กชายฤทธิชัย ถวิลไพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กชายนพคุณ แสงสกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงละอองดาว เรืองศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงปรียานุช สีดาจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กชายวาคิม พิมภาวัตร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายดุลภากรณ์ ศรีโยมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กชายวัชระ โถทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงจิราพร ดีบัวภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงนิภาพร ชำนิวัตร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ทาพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กชายสาธิต คำคูณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กชายไววิทย์ ทินโนรส
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กชายอนุชิต ถวิลไพร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กชายศราวุฒ นิละเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงสมพร กล้าหาญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงสุภาพร พิมศรีโคตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เสาะแสวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๔๘

นายกษฎา พิมพ์โคตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๔๙

นายกิตติกร บานชืน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๕๐

นายธิติพงษ์ กิงเกษ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๕๑

นายปฎิภาณ พงษ์เกษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๕๒

นายวุฒิชัย ทองสลับ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๕๓

นายสัมภาษณ์ พันไชย
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๕๔

นายอธิพงษ์ แสงเดช
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๕๕

นายอดิศักดิ

์

คำประวัติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๕๖

นายกฦษดา มุทุจิต
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๕๗

นายชินวัตร พงษ์ลุน
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๕๘

นายวีรเดช พุดช่อ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๕๙

นายสมัคร พรมบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๖๐

นายสุขสันต์ สวนเมือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๖๑

นายศราวุฒิ วันแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๖๒

นายอนิรุท สายทรัพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๖๓

นายกฤษฏา วารินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๖๔

นายปยวัช เสนาพักตร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๖๕

นายภานุ สายตา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๖๖

นายสิทธิชัย ศรีโสภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กชายกิตติพล โททอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กชายชาคริต บุบผา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

คงสิม
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กชายนิมิตร เสาเวียง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กชายประดิษฐ์ แสงเดช
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กชายศกุลชัย จำปาเต็ม
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๗๓

นายเชษฐ์มงคล คำศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๗๔

นายสุริยา เสนาภักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๗๕

นายอดิศร หอมทรัพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กชายตรีภพ แก้วกิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กชายเกียรติภูมิ วันตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กชายพรเทพ ทองทิพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กชายพงษ์ศิริ แก้ววงษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๔ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กชายอดิสรณ์ ประดับศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กชายกฤษณพล คูหา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กชายทรงชัย พวงพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กชายวีระชัย สมลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กชายสาคร อักษร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กชายอภิวิชญ์ คำแพง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กชายนภัสกร จันทรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กชายนัทธพงศ์ เนตนิด
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายธิติวุฒ ชุมคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กชายชัยอนันต์ กงล้อม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กชายศราวุฒ แก้วอินธิ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กชายณัฐพนธ์ แพรประเสริฐ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายธนธรณ์ คำแพง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายโพธิพร พหรมบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายธนากร เทพอาสา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายไพศาล แก้วบังลัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายพิษณุพงษ์ ศรีบุรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กชายกิตติ แก้วสง่า
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายณัฐวัตร ศรียา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กชายยงยศ ทองทิพย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กชายระพีพัฒน์ ก่อแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กชายอานนท์ ชินวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กชายอำพล พงษ์พิมพ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กชายวิษณุสรรค์ พืนพรม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๐๔

นางสาววิมาดา คำแสนราด
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๐๕

นางสาวกมลวรรณ จันทง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๐๖

นางสาวกุลณัฐ พรมสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๐๗

นางสาวกุลณัฐ พรมสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๐๘

นางสาวแคทรียา ชาลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๐๙

นางสาวชรินรัตน์ สายสมบัติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๑๐

นางสาวธนัญชัย เสนาภักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๑๑

นางสาวนารากรณ์ พืนพรม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๑๒

นางสาวปทมาภรณ์ กิงของ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๑๓

นางสาวภาสวัฒน์ ศรีโสภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๑๔

นางสาววิยะดา พันศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๑๕

นางสาวอนันต์วิชัย สารบูรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๑๖

นางสาวจุฑารัตน์ บุญเหลือ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๑๗

นางสาวธิดารัตน์ พิลากุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๑๘

นางสาวปพิชชญา นะวัน
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๑๙

นางสาววัลลภา สารบูรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๒๐

นางสาวสุภาภรณ์ เทพอาษา
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๒๑

นางสาวฐิติกา สารบูรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๒๒

นางสาวสุภัทตรา สนิทพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงอัญมณี แก้วสง่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ เพ็ญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงธนิษฐา กลัดแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงสาวิตรี ทะสาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ชินวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงดวงฤดี อุตรัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงยศวดี เครืบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงปยธิดา คำศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงบัณฑิตา พอนทิพย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงเสาวลักษ์ ภูษากิจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงพรนัชชา สายทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงอัญมณี อุ่นจิต
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงพิชชากร พืนพรม

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงกชกร บานชืน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงประภัสสร ทองชุม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๓๘

นางสาวสุภาวรรณ ก้านน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๓๙

นางสาวอินทิรา บัวงาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๔๐

นางสาววรรณษา อิณนรงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๔๑

นางสาวศิริยากร สีดา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๔๒

นางสาวอวัสดา น้อยวรรณะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๔๓

นายอรรถพล พละศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กชายบริบูรณ์ ยิมกระจ่าง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงชิดชนก คชคีรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ครองยุติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ จิบจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงรุ่งนภา แสงชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กชายจีรภาส เอมเอียม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กชายวีระชัย ผ่องจิตต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กชายภูสิน โมลาศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา ทองย่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กชายอมรเทพ แสวงพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กชายปฏิญญา ลำทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กชายธีระพัฒน์ มณีพงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๕๖

นายพินิจ จริตรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๕๗

นายวรวุธ บริบูรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๕๘

นายคงเดช เสนา
๐๘/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๕๙

นางสุภัทธา จริตรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๖๐

นางสาวณิชา น้อยคำพวง
๐๙/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๖๑

นางสาวศศิกัลยา ทองทิพย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กชายนันธวัฒน์ ผ่องแผ้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กชายเกียรติยศ ชัยมงคล
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กชายอนุชิต จันทวะฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กชายสุทธิพล โททอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กชายเจตนันท์ บุญสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กชายภูนิภัทร เพิมพร

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กชายธนภัทร ใจฉวะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงดวงนภา เหลาสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงอัจฉรา อุณาสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา ภูพูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงกนกอร พละศักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงชญานิศา บุญจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงพลอย ทิงเทพ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงมธุรดา ไชยชาร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงวาสนา ชาญเชียว

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา จันทา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงสุมินตรา สายสิงห์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงณัฐชานันท์ อำนวยโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงดาราวรรณ ศิรินัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงนภาพร สวัสดิพงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงสุธิดา มนตรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กชายธีรนัย ไชยคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กชายธีระวัฒน์ บรรเทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กชายกิตติภูมิ จันทร์โสม
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กชายแหวนเพชร พวงพันธ์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงวรรณษา ช่างชัย
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กชายจุฑาลักษ์ รจนัย
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กชายไชยวัฒน์ จุลทรรศน์
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กชายเบญจพล ทาเงิน
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ เสมามิง

่

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กชายยุรนันท์ บรรเจิด
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กชายวรพงษ์ จุลทรรศน์
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กชายวีระพงษ์ ชาลี
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วรรณชัย
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงกุลปรียา คงสิน
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ บุตรดี
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงปญญาพร อินสวน
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงพนิดา พวงพรมมา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญเพิม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงมลฤดี ศรีอินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงศิรภัสสร โขงลำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงแสงมณี หาญเชียว

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงเอวิตรา บุดดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๐๕

นางสาวชลธิชา โสดา
๓๑/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๐๖

นางสาวศุภกัญญา ผาสุก
๑๐/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๐๗

นางสาววรณัน บุญสถิตย์

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๐๘

นางสาวปยธิดา อำภาพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กชายทิชานนท์ ยังใจ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงษาลี
๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กชายไชวัฒน์ วันทา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กชายธนากร ดอนภูษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กชายธวัชชัย จอมเชือ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ อาร้อน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงพรพรรณ เบิดสูง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กชายอิชยา บัวแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

ปทราช
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กชายปญญพนต์ นามสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายกิตติพงษ์ โสสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๘ / ๓๒๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กชายธิติพล โลนงาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กชายธีรพงศ์ วันทา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ มนไธสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กชายทัศไนย์ ใหญ่สูบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงพรประภา ชมหอม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงสุวณี จันทา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ วงค์ใหญ่
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงปานระพี จันทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงอริสา วันทา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ยินดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กชายพัขรพล เผ่าเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กชายภานุวัฒน์ นาทันตรึก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กชายวิชิตชัย ผิวนวน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงอภัสศร สายเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงศุภาลักษ์ วงค์คำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงปกกิง

่

เต็มดวง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงกำไล พรมโสภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงสุพรรณษา หอมดวง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงปยพร วงษ์ใหญ่
๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กชายสนทยา อำนวยโพธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กชายนันทวงค์ กองทวี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กชายสมพร กันไชยชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงภัคนันท์ ปทราช
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย ศิรินัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงศุภากร ทาคำมอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงนุชบา ดอนภูษา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงประนัฐดา มนตรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงปาลิตา ผาสุก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กชายกรินทร์ สีทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธ์สาลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา สีสาลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงธัญชนก ยิมเกิด

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กชายพีรพล เขียวสด
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ นวลศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กชายอภิวัฒน์ น้อยคำพวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ ยิมเกิด

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงชนิสรา ไชยภักดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กชายดวงพิชิต สีหาบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายสายชล ธรรมทวี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงสาวนี อ่อนเกษ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรสมาน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงเปรมสินี เสริฐจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ สีสาลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กชายเดโชชัย บุญบุดดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กชายกฤษฎางค์ ลายสุขัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กชายณัฐพล ไชยชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กชายปยวัฒน์ ลาพรหมมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กชายมงคลชัย โจมมัน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงรุจินันท์ วงศ์คำปา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงสิรินาถ วงษ์แก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กชายเสกสรรค์ บุญนำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กชายโยฆา แก่นจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงอรนุช อำไพ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงจิรวรรณ เสมามิง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กชายดิษยพัฒน์ พลขัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

ไชยโคตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กชายชินวัตร วงษ์แก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กชายณัชพล จอมหงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ พรหมทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงศศิตา กันเทพา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กชายภคพงศ์ จันทวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ไตริน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กชายอดิเทพ กงอาศา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กชายอาทิตย์ ทองเงิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กชายณัฐชา ทาเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กชายคฑาธร วงศ์ษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กชายนิติภัทร์ ไชยฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กชายวีรวัฒน์ วงศา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงจิราพร ผดาวัลย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กชายฉลองชัย สายลุน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

ยืนยัง

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงกมลพรรณ บุญนำ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็งแจ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงณิชกานต์ พันธ์วิไล
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงสุพัฒสกุล โพธิพุ่ม

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงปริตา ไชยปญญา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงรัฐสรรณ์ แก้ววิชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงอรอนงค์ ประมวลทรัพย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ผดาวัลย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงปวีณา ทองดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กชายชวนากร มะลิลา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ตัดโท
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงกัลยา แก้วจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กชายโชคทวี จันทร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญอุ้ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กชายพสุธร จะโรนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงณัชมีชา สุขแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงปภัสรา นามวิลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กชายปองพล สุขชาติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงณัฐลดา จันทะคะมุด
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงปยพร บุญคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กชายวัลลภ ก้านเกตุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา ดำพะริก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง วัดโนนไหล่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กชายอานนท์ สามบุญมี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กชายธนิก ศรีทะษร
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กชายพิภัทร์พล สว่างศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กชายสนทยา ศิริป
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา โคตรสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงตะวัน การศักดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กชายภูรินทร์ มนตรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงมณีวรรณ บุญพิมพ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทำนัก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กชายอมรเทพ ทาสิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กชายอรรถพล บุญโต
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ ชัยบุตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดหนองฮาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กชายญาณกร กิริยา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงธนัชชา พิมพา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ โยธี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กชายยุทธภูมิ แย้มพจนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงอริย์สัจจิญา โยธี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงอุรัสยา ดวงสา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กชายเอกภูมิ เกษี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงชาลิสา แจ่มแจ้ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงดรุณี พิมพ์อ่อน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กชายถิรพุทธิ

์

วงศ์แจ้ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กชายปุญวัฒน์ โพธิเกิด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ จันทานิตย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กชายอภิชัย ทองแดง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กชายอภิรัตน์ รักชาติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงกษมา ประเสริฐศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ขันถม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ อาจสาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงกันติชา โสภาพ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงจิราพร ดีด่านค้อ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กชายชัชชล คำวงศ์ษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กชายชัพวิชญ์ บุญศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กหญิงตุ๊ก ยังวัฒนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายธนากร ไชยณรงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงนริศรา ลาวิล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กชายปณณชัย คำโพธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงวัชรินญา พัดแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กชายศิริชัย สีสมาน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงสุภิญโญ เพ็ชรไพร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงอนงค์นาถ ดำดิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กชายอนุวัฒน์ มณีวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กชายอภิเดช โพธิสาร

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงเนตรทราย การัม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมมุติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กชายณัฐพล ขอบเขต
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงดารุณี รุ่งแสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงดารุณี อ่อนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กชายธนัช ขอบเขตต์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงนันธิดา ขอบเขต

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กชายปยากร สีสมาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กชายปโยรส สีสมาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงพวงผกา แสงสว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กชายภาณุวัตน์ นาหัวนิล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กชายภูสิทธิ ขอบเขต
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กชายศุภชัย วิเชียร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงสาวิตรี โพธิสาร

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กชายสิทธิชัย ลำป
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงสุธาสินี จินพุทธ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงสุธาสินี โพธิสาร

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงสุนิษา นามฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงสุภัทราภรณ์ พิมสอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงอติพร ขันเสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายอัครินทร์ ทองไม้
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

เดชสอน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กชายคุณากร การพัฒน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จินดานิล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายธาดา อภัยศิลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กชายธีรภัทร วงษ์นคร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงนิภาภัทร โสดามุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กชายพรภิชัย โสดามุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงพลอยหงศ์ จันทร์สมุทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงรุ้งไพลิน ติละบาล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงศศิภา เคารพ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กหญิงสุนันทา ปกกันหะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงสุพรรณี อร่ามเรือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปกกันหะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองแท่ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กชายกตัญู บุตรดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงจันทมณี โสดามุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กชายชาตรี ศรีรักษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงณัฐริณีย์ พิมมะไฟ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กชายธีรทัศน์ ทองบาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

พันธสีมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงนัดดา เทียงธรรม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กชายประวิทย์ บุญศรัทธา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงพลอยนภา จันทร์โสภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิศรี

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กชายวุฒินารถ นันทะสี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กชายวุฒิพงศ์ สุวรรณธิสังข์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

คำผง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงสุจิรา เถาวัลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงสุชัญญา เถาวัลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงสุพรรนิสา ทองแท่ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงอนัญชนา นามสอน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ เชือจำรูญ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงอภิชญา เวียงจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กชายฐิติพงศ์ พลธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กชายรณชัย เกษา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กชายรุฐจิกร จันทร์โสภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสือพานทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กชายธนานนท์ อินทรสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงลลิดา วงค์ดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กหญิงสุมณฑา พิมพ์เพชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กชายเจษฎา ทาสี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงเนตรนภา สุระเกษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กชายเลอสันต์ อร่ามเรือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กชายชูเกียรติ ใจเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กชายณรงค์ชัย พลช่วย
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กชายประดิษฐ์ ศรีรักษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กชายประวิทย์ โสดามุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงพิจิตรา ดาวสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กชายภาณุพงศ์ โกยทา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงภาสินี แว่นวิไล

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กชายภูวดล ทุมนาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กชายระพีพัฒน์ จันทร์แพง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงลำไพ สุวรรณวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กชายศรพิชัย สุดใจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๓๔

นางสาวอมรรัตน์ ปองปดชา
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงกนกภรณ์ วงศ์ดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กชายณัชพล เสือลอย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กชายนิกร วรรณทวี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงศศิกาญจน์ โชติยา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กชายสรศักดิ

์

จันทะพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงสุวรัตน์ อ่อนน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กชายคงศักดิ

์

พรมชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กชายบรรยวัสถ์ ผายพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กชายรังสฤษดิ

์

สนิท
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ พุ่มไม้
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงอธิชา ทรงเครือง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงพัชนี แจ่มแจ้ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กชายวิศรุต นางาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีบาลเหนือ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเตย วัดหนองเตย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กชายคุณาวุธ ศรีจักร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงจิราพัชร โพธิเนตร

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กชายธนพร ประถมบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงธิดาพร ไพรวิโรจน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงปยาภรณ์ ศรีทนต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กชายภูตะวัน บุญผุย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กชายสิทธิชัย ขันติวงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงกัลยา งาหอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กชายณัฐพล งาตา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กชายธลาดล เมืองจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กชายยุทธชัย มะโนรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายวรชัย เขียวศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กชายวีรวัฒน์ อินทนิล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงกรรวี เนืองจำนงค์

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา พิลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงจริยาพร หงษา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชโย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๖๖

นายณัฐวัฒน์ พิลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงธัญนัดดา คุณเถือน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กชายธินากร หงษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงนภสร สุดเพราะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงนริศรา ใจเย็น

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงนุชจรินทร์ เมืองมุงคุณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กหญิงนุตประวีณ์ พันธ์งาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กชายพงศ์ศิริ อ่อนน้อม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กชายพัฒนะ บุดดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงพิชชาพร เปงทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กชายภาคภูมิ ส่องแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงอริชา บุตรดาศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงเกวลิน สิมตะมะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายไตรรัตน์ จันทร์โท
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย บุตรดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงจรัญญา จันทร์โท
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงจารวี สิมตะมะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กชายฐิติ สืบสวน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ อ่อนน้อม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงทิพย์สุภา โลนุช
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงธนพร อุตพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กชายธเนศ จันทนาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กชายปะติมากร ทอนไชย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กชายพชร รอดรัศมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงพัชราวดี บุญเทพ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ นงค์เอ้
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กชายสถาพร คำแพง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กชายสหพัฒน์ สีจันทร์เนตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงสายพิน อุทรพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใสงาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงสุภาวรรณ ปวยทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตุ้มทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กชายตุลยวัต มูลกุศล
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองมี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๖ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงปุณิกา พุทธรักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ พรจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงพรศิริ วงศ์ราช
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงวรรณวิสา จันทร์โท
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กชายวัชระ จันทะแจ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ เหลาคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงอารยา ศรีสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ วงศ์ราช
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงเอมอร แจ่มจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กชายแสนสุรี บุตรพรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สุระ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงจันทนิภา สุขจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงจินตนา ดีสวน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงชญานี เปสูงเนิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กชายชานนท์ ผมคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงธนัญญา เมืองจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กชายธนากร สอนสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กชายธีรเมธ บุญยง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กชายนพกร พวงพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงนัชนีย์ บุตรดาศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วสะอาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงพิยดา ประทุมราช
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กชายพีรพงษ์ ไชโย
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กชายพีระพักตร์ บุญยัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กชายยอดชาย ปูแตน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงวัลภา ไกรยวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กชายศรายุธ แนวทิว
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงศศิธร อ่อนน้อม
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กชายศิริชัย สิมตะมะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงสุนิททรา ลาพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กชายสุริยา ปาแน้

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กหญิงหัทยา เหลาคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงอัญชลี ดีวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กชายอิทธิกร บุญเจียม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๗ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กชายเอกราช เหลาคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วลอย
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงณัฐชญา โคตุทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ กำมณี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กชายณัฐพล ไชโย
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ปวยทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงดาริณี รัตโน
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กชายธนากร สุระ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงนริศรา ชัยยะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงบุษบา วิเทศชน
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงปวีณา ชืนตา

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงปยวรรณ โพธิศรี

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กชายพงศ์ศิริ สิมตะมะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงพรชิตา พิลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงภัทรพร ไชยรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงมาลิณี บัวไข
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงลัดดา ประนม
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กชายวงศธร คุณเถือน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงวิภาดา พรจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กชายวีระพล มงคล
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงศิริมา มงคล
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุดดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กชายสราวุธ งามอัครไพบูลย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กชายสวัสดิกาล อุทรพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงสุภชา ปาละวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กชายสุรชัย เกษี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงอภิสรา อุตพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงอรพรรณ วิเทศชน
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงเสาวณีย์ พิลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงประไพ งามศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กชายวันชัย เมืองจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กชายวีระพล นาโนน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กชายสหภาพ อุดม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงสุคนธา งามศิริ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ ผลสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กชายณัฐภูมิ ดวงจำปา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จุ้ยเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กชายธีรชัย พรจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงนำฝน แสงวิชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กชายภัทรพล งาหอม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ ยงยศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กชายธนเมธี เกษมสันติเมธา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงนฤมล สระแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กชายบุลากร คำอินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กชายพงศธร สอนเจริญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงพรธิตา หนองบัว
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กชายพีระวัฒน์ ทองลือ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กชายภานรินทร์ คุณตะโย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงมณีวรรณ ไชยเลิศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กชายสมุทรสาคร มโนรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กชายสุริยะ อยู่ชุมพล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กชายอนิรุธ สายศิลป
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายกฤษฎา มโนรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กชายกัปตัน รันทร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงขนิษฐา สายสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงจิตรกัญญา ขันติวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงชนาภา โพธา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กชายชานนท์ จุลพล
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงดลยา นิคหิต
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงธิฆัมพร ธรรมนาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กชายธีรวัตร สายกระสุน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงนัฐธิกา ศรีสมพร
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงปุณยนุช นันทดิลก
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กหญิงวิยดา กุลสิงห์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กชายวุฒิชัย มะโนรัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กชายศรายุทธ์ ระหา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปองสีดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กชายศุภวัฒน์ มะโนรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงสิริมา กุละพัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงสุคนทิพย์ ชูขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงสุนีย์ ดีวัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงอนัญญา นิมนวล

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายอนุรักษ์ พูลวงษา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กชายอรรถวุฒิ คำใส
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงอริศรา ระเบียบ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงอัมพร คำงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงไพลิน สัญญา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงนิภาพร พวงยอด
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๑๕

นายสุธรรม ภักดิดี

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๙

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๑๖

นางสาวอุทุมพร สมศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะโนรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กชายชนกานต์ มะโนรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายณัฐพงศ์ เอกสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กชายธนายุทธ ทองปญญา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงบุญสิตา พรมมืด
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กชายประเสริฐ บริยัง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สวนหมาก
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงวรรณวิสา พิมพ์พันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กชายศุภสิทธิ

์

บุตรดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กชายสรวิศ สารคูณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กชายสุทธิวัสส์ สมศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ บริสุทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงอุษณีย์ พูลวงษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตามบุญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงกาญจนา ศรีบุญเรือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กชายชาญชัย ภูครองตา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กชายธีรภัทร์ มะโนรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กชายนัฐวุทร์ ผางทุม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงผุสดี แซมกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงรชนิศ โนนกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กชายวยสกร มโนรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงวิภาดา มะเดือ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กชายศิวกร สมพงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงสาริณี วงค์คำแพง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กชายอนุชิต เจริญสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงกมลวรรณ คำชาย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงพรชิตา ใจเครือ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กชายวุฒิพร จันทร์ทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กหญิงสวรส แก้วฉลาด
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงมาริษา อยู่ชุมพล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงขนิษฐา เตชะวรวงศา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กชายธนกร เมืองจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กหญิงรินรดี เกษศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กชายวรวิทย์ เกตุมาลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงนำฝน ศรีสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กชายรวิชญ์ มะโนรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงวศินี กุหลาบหอม
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กชายธนพล แสงนาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กชายปณโชค มะโนรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ แก้วคำหงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงโยวรัตน์ ทะนาชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงจรรยาพร สมศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กชายภัทรกร จำปา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กชายศราวุธ คุณสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กชายถาม์พร สีหาบุตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กชายอาทิตย์ บุญแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กชายชิตดนัย รอดภัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ชูเลิศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ประภา ใจดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กชายภาณพัช สาบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กชายศัศชนันท์ แก้วสะอาด
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงณัฐพร ไกรสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กชายวุฒิพิชัย ใจดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กชายอำนาจ สายศิลป
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายณรงค์ชัย ทองออน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กชายธีรเดช พลอาจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กชายนวพล เสาคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๑ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กชายนวฤทธิ

์

วงศ์งาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงยศนันท์ สุภีร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กว้างนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ อุตรพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๗๙
เด็กหญิงฉัตรแพรวรรณ

สุโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงตาล เชิดเขว้า
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ หนองบัว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงนุชจิรา จันหอม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กชายบุณยกร พันธ์งาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กชายพิชิตชัย คุณสาร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กหญิงวันดี สุทธสน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงสุนันทา ถามนต์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กชายคำรณ เกษี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กชายชญานิน หงษ์ศรีจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงภาศุกานต์ ทองทวน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กชายมงคล มะเดือ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กชายราชวัชร มงคลธนกิตติ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กชายวันชัย บัวเมืองเพีย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงปยะธิดา สนิทชอบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงสิริยากร คุณสิงห์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงสิริวิมล คุณสิงห์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงกัณฐิกา พลีใส
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กชายชลธิต ยอดไม้
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงวรนุช ศรีชารัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงวรรณิการ์ พิลาสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กชายคมศักดิ

์

ผมภักดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กชายนิธินันท์ บุญยืน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กชายวุฒิชัย อินตะนัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กชายณัฐวุธ วงศ์สุโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กชายอภิชาติ โทอาษา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กหญิงณัฐชยา คงพลปาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สำลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กชายณัฐพล ประเทืองไทย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงดวงฤทัย ช้างร้อง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ สุมาลีย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๒ / ๓๒๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กชายนราธร ไชยโคตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงภานุชนาถ คัพชูติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงรุจีรา สมศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กชายวรวุฒิ คุณสาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ สมเครือง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กชายอรรถพล ผกาแดง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กชายโชคชัย สมาลีย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กชายชนะชล หลักบุญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กชายณัฐนิช น้อยจินดา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กชายทรงวุฒิ ผาจีบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงนัฐรดา วงษ์เลิศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงพัชรี แขมคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงลลิตา ขันติวงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงชุติมาพร ชนะงาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ซาแพง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงณัฐพร พานเงิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กชายธวัชชัย ผาเงิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ผาระสิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กชายปกรณ์ ไชยฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์อ่อน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กชายระพีพัฒน์ ขันสุวรรณา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กชายวีระพงษ์ วันซวง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กชายศุภชัย ตะกรุดแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงสมฤดี จุทานัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กชายอธิคม จันทนาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กชายอนันตชิน อุ่นอบ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๓๖
เด็กชายประชาลักษณ์

ศรีเชียงสา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กชายกิตติพงศ์ เมืองแสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กุตาวัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กชายปญญา พาที
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงรัตติยา ชัยวิชา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี เศรษศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงสุพัตรา บูรณะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นวนพา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กชายณัฐชนบดี ธิตา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กหญิงณัฐชา สุดทา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงธิดา พันพลู
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงนิภาพร ภูมิลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

พวงพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงพรนภา หนองบัว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กชายวรวุธ กุตาวัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กชายอติเทพ คำแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กชายเอกราช เมืองแสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กชายพันธ์กานต์ บุญทาทิพย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กชายพิเชษฐ์ ไตรยสุทธิ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงมลทิรา ยุบลเมฆ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงกนกวลัย จันทะพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กชายทศพร ศรีมูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงนันธิยา ไชยสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงพานทอง พิมพ์นนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กชายรามินทร์ ทรัพย์เจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงวิภาดา พิมพ์นนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขเพิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กชายกฤษณะ พันธ์ขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กชายชวัชชัย พิมพ์นนท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายวรกิจ ทองออน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงวิลัยวรรณ พิมพ์นนท์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงสุวภัทร พิมพ์วัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงอมาวลี ทิพย์จันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงโสภิตา วิจิตรศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงสายเบญ ถึงนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงสิทธิมา ทองสุนธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ สอนศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ พันธุ์เลิศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๗๔

นางสาวสุพิณญา เทียงดี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๗๕

นางสาวไพริน ชินราด
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กชายณัฐยศ ศรีโพนทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กชายภัทรพล บัวไข
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กชายภัคพล จันทร์พร
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีจักร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กชายทวิชา บุญเย็น
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พุทธาผาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

บ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงพิมพ์พิไล หวังสม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กชายสมบูรณ์ กิงไธสง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา สุมรรคา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงอภิสรา จันละบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กชายไกรวิทย์ อาสนสุวรรณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กชายนิพนธ์ พรมดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กชายประไณย พลเมือง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงพรรณรมน นวนสาร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กชายวรเชษฐ์ ชินพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงวีณา เมืองจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงสุภานนท์ วงษ์คำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กชายอรินทร์ชัย ภูกิงหิน

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงอิศราวรรณ สอนปญญา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ผมพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงขนิษฐา ชลรินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันโท
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงชุติมา ขันเดช
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ สอนศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ พุทธเสน
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงธวัลลักษณ์ ใยนุช
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงนรีรัตน์ ช่างชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงนันทวดี ใยเพ็ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สุทธสนธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กชายปญญากร สายกระสุน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงปยะดา ภักศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กชายยงยุทธ ผมพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงรัฐดาวรรณ์ บุญยอ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงสุตาภัทร มะเดือ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงอัญถวดี ผนึกทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงนิพัตรา คำใบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กชายวัฒนา ฤกษ์อำนวยชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงวิภาพร สังฆพงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กชายสราวุธ สอนศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กชายสหรัฐ ยาวรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กชายเอกชัย ปจฉิมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กชายอธิชาติ งามตรง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงกชกรณ์ มะลิ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ สุรีพล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงธิดา ล้อมวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กชายสะราวุฒ สอนปน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กชายอนุชา นกน้อย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๒๔
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

ภิภักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงบุญธิญา เรืองจำนงค์

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงผกามาศ สุริพล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กชายมรรคบุตร โยธี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ห้วยจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กชายทวีโชค อาจหาญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กชายนวพล มณีนิล
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กชายนิคม สมอาสา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงวลักษณ์สุดา หวานเย็น
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา เสิน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงอติกาน อนุพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก วัดทับส่วย  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายธนพนธ์ ตันเสดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ แดงบุญเรือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กชายภราดร เสนไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กชายสราวุฒิ คำภูเงิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กชายภูวเนตร ปอมเรือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กชายวิศรุต เปรมสุริยา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงศิวพร แก้วสิมมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงโสภิตา ทองมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงธันยชนก เชือศิริ

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กชายนฤเดช แสงศร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงนิราวรรณ สุโพธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กชายภาคภูมิ มณีวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พลแสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กชายสุธัชชัย กุมภิโร
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กชายกนกพล โมลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กชายกวินท์ วงค์คำจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงธันยาพร อาจทำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กชายศิรายุทธ ยอดจันทึก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงสิริญากร ทันใจ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กชายวิศวรุจน์ อรรคบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กชายคชาภรณ์ ตุ่มไทย
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ ขวัญทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กชายวายุ จันทพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดวงดาว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กชายศุภกิจ ทองด้วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงเจนจิรา โนนแสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงกิติรัช อภิพงศ์เจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสมุทร
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงจิราวรรณ รวมรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงปยะธิดา คำคูณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กชายพีระภัทร ศรีคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กชายภวัต รอดเกิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงวริญธร ศรีอุดร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กชายวัชระ จันทองแท้

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงศิรินทรา สุขใจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองสุทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ พัทธเสมา
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายเทวินทร์ รวมจิตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กชายไชยยา เถือนสุภา

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๗๔

นายณรงค์ ละออ
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๗๕

นายธวัชชัย สีเสน
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๗๖

นายอดิศักดิ

์

ม่องคำหมืน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๗๗

นางสาวจันทิตรา เข่งหล้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๗๘

นายจิรายุทธ วิรุณพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๗๙

นายดำรงค์ สุโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๘๐

นายนัฐพงษ์ โถทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๘๑

นางสาววันทนา กะตะศิลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๘๒

นายวีระวุฒิ กันหารินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๘๓

นางสาวอินทิรา พลพงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๘๔
นางสาวจันทร์ธิมากรณ์

นิลวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๘๕

นางสาวจุฑารัตน์ จำเริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๘๖

นางสาวนันทวัน ศรีสมุทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๘๗

นางสาวลลิตา เทพเรียน
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๘๘

นางสาววิไลพร หอมตา
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๘๙

นางสาววิไลรัตน์ หอมตา
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๙๐

นางสาวศิริประภา นาห่อม
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๙๑

นางสาวสติมา แก้วพิลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๙๒

นางสาวอภิสรา ทัดแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๙๓

นางสาวอัฐพร นนทวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๙๔

นางสาวเพ็ญพิชชา พลพงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนคลีกลิงพัฒนาทร

้

วัดศรีมงคล  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แสงวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กชายวชิรวิทย์ เสนคราม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงวารุณี ยินดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงศิรินทร จันทพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กชายอดุลรัชด์ เลิศศรีเพชร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงอังควิภา คำคูณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กชายเจษฎา ปล้องพาล
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กชายตะวันชัย แดงบุญเรือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงศิริพร ชูรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๐๔
เด็กหญิงกาญจนาพร ยังทอง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงจรรทิมา โคนาบาล
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงชนิตา สายพฤก
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กองทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ งามเลิศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ ละครเขต
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงนันฐิดา บุญโต
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงนิติญา คำศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงนุตา นุพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงปนัดดา อยู่นาค
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กชายพรสวรรค์ วงษ์มุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงพิระนัน สงโฆ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงรมณีย์ เวียงนนท์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงละอองทิพย์ แซ่เอียว

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กชายวัชรพงษ์ ทองแม้น
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กชายประกาย ดวงเงิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายกฤษนัย รัตนพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กชายคนาธิป คำรังษี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กชายจิรชัย ศรีสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงชัชชานันท์ คึมสูง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงฐิติยารัตน์ รัตนพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ สุดสังห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ธรรมพร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กชายนนทกานต์ ศรีสิงห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ วิเศษษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กชายภูวดล รัตนพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงราวดี มากมณี
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงศิรินภา คำขาว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงสายธาร รัตนพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ญนาค
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงอัจฉรียา รัตนพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงเกษมณี ใจดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กชายกษิเดช กันทิยะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงกิตนภา คำขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กชายพลกฤษณ์ ปรือปรัก

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงพิมพิไลย รัตนพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กชายภคพล เทาศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ ลานตวน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กชายธีทัต ลานตวน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๔๓

นายธีรพัฒน์ รัตนพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายพงศกรณ์ เพชรล้วน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๔๕

นายวรรณกิจ รัตพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายวัชรพล วงษ์ขันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กชายวีระเกียรติ วันคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๔๘

นายโยธิน คำขาว
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงกาญจนา ศรีสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กชายกิติชัย บุญเวช
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กชายคมกริช วงธิราช
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงจินตนา นาคสลัก
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กชายฉลองชัย รัตพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงปภาดา คำมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กชายประกอบ ฝงนิล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงปทวรรณ ศรีสิงห์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงพรธิดา บุตรคาน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กชายภูมินทร์ คำพินิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงวรนุช วังหอม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กชายศรัณู รัตนพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงศิมาภรณ์ สว่างภพ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงศิรินทร์ญา สุเพ็ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงสมพร ธรรมพร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กชายสุทัด คำขาว

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กชายอดิชาญ จันทร์ศรีหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กชายอดิชาติ จันทร์ศรีหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีลาชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงอังคนาง รำประโคน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายอุทัย วงธิราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กหญิงเกศรา โสมสมบัติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กชายเจตพล บุญนายก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงแพรวาห์ บุญจูง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงโสภาวรรณ ศรีสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กชายกันต์ธร ประสูตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงจตุรดา ขันธ์รัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กชายฉัตรชัย บุญกู่
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงฐิติวรดา บุญมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงณิชยา นนทา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุตะเคียน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายธีรพัทร์ พลแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงนภัส มะโนชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงนันทการ เหมือนสวรรค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงปนัดดา ใจมนต์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ พงษ์ชาติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กชายภานุพัฒน์ เสาร์สา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กชายภานุวัตร ลุนพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี ชมเชยโฉม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงลักคณา คนเพียร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กชายวัชระ ธรรมรส

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงปนัดดา บุญส่ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงยุวันดา อาสา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงสุภัทรา ศรีโสภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กชายอธิชาติ ทองมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงอุบลรัตน์ อินทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงศุภนิช บุญสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วอ่อน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงจริยา อินทร์ดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วรักษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กชายธิติวุฒิ บุตรพิลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงปทมาวดี หงษ์จันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กชายวัณณวัฒน์ สุขกรมใส
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กหญิงวิชุดา งามเลิศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กชายศุภาวีร์ ทรงกลด
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กชายสดาวุฒิ วิเสส
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงสุภัทรตา ตรีสอน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีสุวรรณศักดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงอุรัสยา ระแหง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงคริสต์มาส อินทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กชายคำนิตย์ ผลแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ทราบรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงนริศรา ผานุ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กชายภูธิป ทองแม้น

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงรัชดา ธรรมกิจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กชายวรนันท์ วันสุดล
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงวรรณนิษา ลูกบัว
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กชายศราวุธ แก่นอินตา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงสุบรรณ์ สาริกา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กชายสุพจน์ พรมชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กชายอภินินันท์ จงหาญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงอภิรดี ดีนาน
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กชายอัศวิรัตน์ มังษะชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงอุไรรัตน์ นุหนุนจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

สว่างภพ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บัวศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๑ / ๓๒๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงแพนแก้ว ศิริสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงกาญจนี สีสัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงชลธิชา บัวศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงทิพรักษณ์ สิงห์สถิตย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กชายธนกรณ์ ดีสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กชายธนภัทร์ เพิมฉลาด

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงปยะวรรณ เกตุมอม
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงวริศรา พรมดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงวาสนา คำภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๓๔

นางสาวศิริตา เสาศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กชายสราวุฒิ จันทร์แสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญขาว
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กชายกฤษณะ ธรรมพร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงกัลยา ศรีสิงห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงชลธิดา ศรีบุญเรือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กชายฐิติภัทร จงรักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงฐิติมา พลพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กชายณัฐภูมิ พังไกร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ สมพงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กชายตะวัน แบนท้วม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กชายธวัชชัย ขนสุวรรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงธิดาพร ครองบุญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ธรรมพร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กชายนันทชัย รัตนพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ พุ่มเพ็ชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงบัณฑิตา สากล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงปาริชาติ รัตนพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีสิงห์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงวนัชพร ธรรมพร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงวรัญญา ปรือปรัก
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงวราพร แพงเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กชายวันชัย บัวพุ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กชายสมรักษ์ เสาตรง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงอรวรรณ กุลวุฒิ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิสัยกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๒ / ๓๒๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงฉัตรฟา โคนาบาล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงธมลวรรณ กันโท
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กชายสุริยา ฉลองรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงหยาดทิพย์ คชแพทย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงกุลนิดา จำปาเต็ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กชายจักรรินทร์ คำลอย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสิงห์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงสไมพร ทองเพ็ชร
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กชายกิตตินันท์ บุตะเคียน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสิงห์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กชายธนพร ศรีสิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กหญิงธนาพร บุญขาว
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงธิดาพร ตะเคียนเกลียง

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กชายธีรพัฒน์ มลิพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงธีริศรา ตะเคียนเกลียง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงนรภัทร บุตะเคียน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กชายนัฐพร พลแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงนันทิภัสสร บุตะเคียน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงประภารัตน์ ตะเคียนเกลียง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กชายปรีชา พยอม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงปาริฉัตร ปรางมาศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๘๑
เด็กหญิงพิมพัณนัดดา

มะปราง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ตะเคียนเกลียง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กชายภูวนาท บุญพระจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กชายมงคล แก่นเกษ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงยุพาวดี แสงแดง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กชายรัชกาล บุตะเคียน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ อินทองหลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กชายวราเทพ ตะเคียนเกลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กชายวัฒนา พิกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงศิริยดา บุตะเคียน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงสิริดาภา ประสูตย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงอรทัย ฉิมโพธิกลาง

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงอรรถยา ฉิมพลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงอริสา บุตะเคียน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๓ / ๓๒๙

้
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ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายเอกราช ตะเคียนราม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงชลธิชา บุตะเคียน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กชายชโรธร ใจหาญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงช่อฟา สงสัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุตะเคียน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กชายทินวัฒน์ พงษ์วัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กชายธนกร บุญขาว
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กชายธนภัทร ศรีลาชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงปนัดดา บุตะเคียน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กชายปรวัฒน์ ศรีลาชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงประภานิน ฉัตรตะขบ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงประภาสิริ บุตะเคียน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กชายปรีชา ขันตรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงปนัญทิญา บุตะเคียน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ ธนวาที
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงศุจิทรา ตะเคียนราม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กชายสิทธิพล ตะเคียนราม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงสุนิดา บุญขาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กชายสุริยา คำเบา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงอทิตติยา เทียนทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงอทิตยา ตะเคียนเกลียง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กชายอทิศักดิ

์

อ่อนประชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงอนัญญา มีแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงอภัสรา บันดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กชายอภิชาติ ตะเคียนราม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงเกษศิริ บุตะเคียน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กชายเฉลิม วันคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กชายเสน่ห์ ตะเคียนเกลียง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กชายกิติวัฒน์ รัตนพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กชายจีรนันท์ บุตะเคียน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กชายฐากร จันทร์แก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา หล้าหิบ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมพร
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๔ / ๓๒๙

้
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ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กชายทวีพล บุตะเคียน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงทองใส ตะเคียนเกลียง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงทัศนีย์ กองกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กชายธณพล บุตะเคียน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงบังอร นครเขต
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงปณิศรา ฉัตรตะขบ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กชายปรมี ปานสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กชายพงศ์พณิช ศรีลาชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงภาวิกา ปรือปรัก
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงมุฑิตา ปรือปรัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กชายสิทธิชัย ผลแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กชายกิตติชาติ สุริด
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงผ่องผกา บุตะเคียน
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงภรณ์ประภา บุตะเคียน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กชายวุฒินันท์ เพชรอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กชายศิริวัฒน์ บุตะเคียน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงเกียรติสุดา ปญญาวัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงเบญจพร พลภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงเมตตา พงษ์ละคร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กชายใหม่ ตะเคียนเกลียง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กชายกิตตินันท์ เวียนระวัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กชายก้องนภา แพงมาก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กชายภานุ ดอกพอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กชายวัชระ ตะเคียนเกลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กชายสมยงค์ ศรีชาติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กชายสุเมธ ฉิมโพธิกลาง

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กชายอนุเชฐ จันทสุทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กชายเนติพงษ์ บุญขาว
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงกมลพรรณ หอมจิตร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงกุลณัฐ ชมเอ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงจารุวรรณ นัตรศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กชายบารมี เพชรล้วน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงพิรดา มูลจัด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กหญิงศิรินทรา น้อยมะดัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงจิราพัชร ศรีเพ็ชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๕ / ๓๒๙

้
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ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บุสบิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กชายธนายุทธ โสประโคน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กชายนัฏพัฒน์ บุตะเคียน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กชายนัทวุฒิ คำศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กชายรพีพัฒน์ บังคม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงวรรณกานต์ บุตะเคียน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กหญิงวริศรา บุญขาว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กชายวุฒิชัย ศรีเมืองปุน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กชายอภิชาติ บุญทิม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ บุญทิม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กชายอรรถสาร บัวแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงอรอุมา รัตนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๗๗

นายพรเกษม สุขใสย์
๓๑/๐๗/๒๕๒๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๗๘

นายเจษฎา นาคใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๓๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๗๙

นายสุพจน์ ชัยเดช
๐๖/๑๒/๒๕๓๑

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๘๐

นายประดิษฐ์ พารา

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๘๑

นายชวลิต บัวส่อง
๒๑/๐๖/๒๕๑๕

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๘๒

นายบุญเลิศ พรมแสน
๑๔/๐๑/๒๕๓๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๘๓

นายถาวร พรหมทา
๓๐/๐๓/๒๕๓๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๘๔

นายพรชัย เหลืองวรชาติกุล
๐๘/๐๑/๒๕๑๐

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๘๕

นายทองรักษ์ เลือนลอย

่

๐๙/๐๕/๒๕๐๕
วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๘๖

นายปรีชา บุญญาสุ
๑๘/๐๙/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๘๗

นายสัมพันธ์ ช่วงไชย
๑๑/๐๑/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๘๘

นายเอกลักษ์
เหล่าพงษ์ประเสริฐ ๒๐/๑๑/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๘๙

นายณัฐวุฒิ สุทธิวัฒน์
๒๙/๐๕/๒๕๒๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๙๐

นายอัมรินทร์ จิบจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๒๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๙๑

นายวีระศักดิ

์

ศรีวิศร
๐๖/๐๘/๒๕๐๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๙๒

นายสมัย สาธุสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๑๑

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๙๓

นายอำนาจ บุตรสมาน
๐๒/๑๐/๒๕๑๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๙๔

นายบุญหลาย บุญเลิศ
๑๐/๐๓/๒๕๑๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๙๕

นายยุทธชัย โภคพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๓๑

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๙๖

นายบุญเลิศ พลสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๑๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๙๗

นายนิรุต ไชยสุวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๒๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๙๘

นายเพชร คำพาคต
๑๔/๐๓/๒๕๒๑

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๒๙๙

นายธีรวัฒน์ นาคเสน
๑๕/๐๑/๒๕๑๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๖ / ๓๒๙

้
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ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๐๐

นายประเสริฐศักดิ

์

ศรีบุรินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๑๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๐๑

นายบุญธรรม อยู่มัน

่

๑๑/๐๖/๒๕๒๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๐๒

นายทวี จันทโคตร
๓๐/๐๔/๒๕๒๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๐๓

นายไพรัช พันธ์คำ
๑๐/๐๘/๒๕๒๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๐๔

นายสมบูรณ์ วันอุบล
๐๘/๐๖/๒๕๓๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๐๕

นายวิทวัส หลักทอง
๐๓/๑๐/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๐๖

นายยอดชาย แก้วลอย

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๐๗

นายพิทักษ์ ศรีระเริญ
๑๖/๐๕/๒๕๒๕

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๐๘

นายชิณวรรณ รสชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๓๑

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๐๙

นายจรัส มะโนชาติ
๒๗/๐๒/๒๕๒๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๑๐

นายเทพารักษ์ หลักทอง

๑๙/๑๑/๒๕๒๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๑๑

นายทูล เสนาภักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๒๗

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๑๒

นายกิตติพงษ์ ญาติทอง
๐๙/๑๑/๒๕๒๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๑๓

นายประจักร ทำทวี
๑๒/๑๐/๒๕๓๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๑๔

นายไพลิน สุพรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๓๒

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๑๕

นายณัฐวุฒิ บุญญาสุ
๓๐/๐๙/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๑๖

นายกฤษณ์ดนัย ขุนชัย
๐๙/๐๘/๒๕๑๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๑๗

นายนรงค์ฤทธิ

์

ประจักจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๒๕

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๑๘

นายเชิดชาย สนทยา
๐๘/๑๒/๒๕๒๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๑๙

นายสุดสาคร ครองเชือ

้

๐๙/๑๐/๒๕๒๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๒๐

นางสาวนำทิพย์ สุขสบาย
๑๕/๐๓/๒๕๓๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๒๑

นางสาวดวงทิพย์ สารสาตร์

๒๑/๑๑/๒๕๓๕

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๒๒

นางสาวกุสุมา จันทร์สว่าง
๐๘/๐๘/๒๕๒๒

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๒๓

นางสาววรรณภา ศิลาคำ
๐๖/๐๔/๒๕๓๕

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๒๔

นางสาวบังอร ชาญเลิศ
๑๒/๐๔/๒๕๓๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๒๕

นางสาวศิลักษณ์ จันทะคำแพง
๑๘/๐๘/๒๕๓๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๒๖

นางสาวแจ่ม จันขุนทด
๑๘/๐๖/๒๕๐๘

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๒๗

นางสาวเบ็ญพร พันมะลี
๐๖/๐๒/๒๕๓๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๒๘

นางสาวจันทา สนทยา
๒๘/๐๘/๒๕๒๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๒๙

นางสาวอรรถพร ชัยทาน
๒๖/๐๗/๒๕๓๐

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๓๐

นางสาวกชกร ชำนาญมิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๓๓

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๓๑

นางสาวสุภัก สีภักดี
๒๓/๐๘/๒๕๓๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๓๒

นางสาวสายฝน นันทะสี
๒๖/๐๔/๒๕๓๙

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๓๓

นางสาวสุรินทร์ ไชยสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๒๐

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๓๔

นางสาวสุภี พุทธสาเดช
๑๒/๐๗/๒๕๒๕

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๓๕

นางสาวขวัญแข โพนแพง
๒๐/๐๘/๒๕๓๑

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๓๖

นางสาวอารดา สิงห์ศรี

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๓๗

นางสาวนะลิมล สุกใส
๐๖/๐๒/๒๕๓๖

วัดบ้านไฮ บ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ตามบุญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ปาปะเก
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงนภัส ปานเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงภัทรวดี ร่มโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กชายศราวุฒิ ทาสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงศิริกัลยา วันใส
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กชายสิริพงษ์ มีกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงสุภัทรา ปญญานี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงอลิชา ยอดพงษา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงเบญจมาศ แพ่งศรีสาร
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ก้อนทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กชายธนทรัพย์ ช่อจำปา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีชาลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กหญิงปภัสรา ทราธร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงปยะดา พิมพ์วงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กชายพัชรพล ชรินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ อินทะนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ขุนพินิจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญนำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กชายกฤษวรรธ แก้วบุญทัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงทราวดี ศักดิศรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กชายธนพล สีมานะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงธิรารัตน์ ไกรษี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กชายนัทธพงษ์ ไชยแสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงบุษบา ยอดพงษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ ชัยคำภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงภัชราวรรณ จันทร์ธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองทราย
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงภาวิดา สะโสดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กชายยุทธพิชัย กัณหา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงยุวดี คุณมี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๗๐
เด็กหญิงวรรณกาญจน์

ซึมทราย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงวรรณนภา แสวงทรัพย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กชายวรวุฒิ ผลบุญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงวิมลศิริ ศรีสะอาด
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายสถาพร นะรา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สายทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองใส
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหิรเมฆ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงอรปรียา พรมสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงเขมจิรา โคตรบุดดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงเมธิตา กลางสาร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงกชกร ไชยดรุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ผ่องราศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กชายกริชเพชร รุ่งเรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กชายกฤษฎา วรรณทวี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พินิจกิจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายคมสวรรค์ สุขสนิท
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กชายคุณานนท์ ทองหล่อ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงจันทิมา จันทาทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทาทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุรกรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงณิรากรณ์ ขันตี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กชายทองแดง เสนาอุดร
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กชายธนา อ่อนเทศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กชายธนากร พรหมวันดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เทพธานี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กชายธีรยุทธ คำผง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กชายนริศ ลำภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงนุชศรา สุรนารถ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กชายบัญชา งามสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงปภัสสร วงศ์คำสา
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงปณณิกา ภูผิวคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงปยะนุช บูรณะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงฝนทิพย์ โสภาพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงพรลภัค สุพรรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โพธิขาว

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงภควดี ทวี
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กชายภานุพันธ์ ตามบุญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กชายวรวิทย์ ปองกัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กชายวัชระ กอผจญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์แจ้ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงสุธีมนต์ แอนโก
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงสุนิสา สะโสดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงสุภาวิณี โพธิขาว

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กชายสุริยะ ภาษี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กชายอภินันท์ แสวงทรัพย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กชายอลงกรณ์ จันทะศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงอัมพร วรรณทวี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กชายอาทิตย์ โคตรพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำชนะชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงอำพาพร วรรณทวี
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กชายเจษฎา กงแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงเบญจมาศ โคษาราช
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงเรไร พาพรหมมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กชายไกรวิทย์ โคตรวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๒๖

นายกฤษณะ ประทุมชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๒๗

นายณัฐพล ธรรมชาติ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๒๘

นางสาวณิชนันท์ จันพานิช
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๒๙

นายธนศักดิ

์

สุกเหลือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๓๐

นายปฏิภาณ บัวสด
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๓๑

นายปณิธาน ผกาแดง
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๓๒

นางสาวปริยากร สุวัติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๓๓

นางสาวพรพิมล เทนสุนา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๓๔

นายรุ่งสุริยา มีกันยา
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๓๕

นางสาววราภรณ์ ศรีคำภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๓๖

นางสาวศิริเกตุ ทราธร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๓๗

นายสหรัถ ก้อนทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๓๘

นายสุนทร โพธิขาว

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๓๙

นางสาวสุริฉาย คันศร
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๔๐

นายเกียรติศักดิ

์

ทองใส
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๔๑

นายเศกติศักดิ

์

ศรีสุรักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๔๒

นางสาวกัญญารัตน์ เทพธานี

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๔๓

นางสาวธนิการ์ พรหมเวียง
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๔๔

นายปฏิพัทธ์ ผิวอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๔๕

นายปฏิภาณ งามรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๔๖

นางสาวพรนิภา นาอุดม
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๔๗

นางสาววิชญาดา จงจำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๔๘

นางสาวอัจฉรา ผิวอ่อน
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงกชกร มาพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ นครเจิม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงกนกอร วราบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงกมลภัทร คำศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงกฤติพร ทาหอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ กิงบู

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนันกระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เชืออุ่น

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงกัลยา แก้วศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กชายกาจบดินทร์ พวงพัว

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงกุลกัญญา วราพุฒ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กชายคณิติน ไชยมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กชายคุณาธิป ภูลทา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ วรบุตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

ชากาศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กชายจิรโชติ ไกรจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กชายจีรวัฒน์ พิรุณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงชลชิชา นามสุวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กชายชัชนันท์ บุตราช
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กชายชินวัตร จอมทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงชุติมา สอนโคตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงญาณภา ขันชะลี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กชายฐิติธัญญ์ พันธ์ดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กชายฐิติพงษ์ บุญเพ็ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สายบุบผา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงณัฐกมล สมนึก
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กชายณัฐนันท์ คำตะลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อุ้มไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กหญิงณัฐสุดา แสวงวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กชายดิษฐพงษ์ เขียวอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงทักษพร กุลาราช

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงทิพมาศ ดวงแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงทิพย์นารี เพตาเสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กชายธนกฤต บุญเสนอ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงธนพร สาโรจน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กชายธราธิป ศรีใส
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงธีรดา ภาดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายธีรพล แก้วเกตุ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงนภัส ปานช่วย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กชายนันธพงษ์ โขสูงเนิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงนันธิดา จันทร์ละออ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กชายนิติภูมิ ข่วงสิมมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กชายนิติภูมิ เกษี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กชายปฏิภาณ โคตรวงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงปฐมาวดี สารบุญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงปนัดดา บุญหล้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงปพิชญา สงเมือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทาระ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงพรนภา ไชยโยธา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงพรพิมล บุญไสย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงพฤกษา ใจเดช
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กชายพิพัฒพงค์ มีพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงพิมพิศา ศรีทากุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ทับสมบัติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงพิมยะดา พรหมเสนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กชายภัคพล ทองลือ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ การลุ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงภัทรสุดา ประสงค์ศิลป
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงภัทราพร สาระภาพ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ จันทร์ละออ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กชายภาสกร คำเพราะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กชายภูริทัศน์ นามวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงมนปริยา มีศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กชายยุทธนา มะลัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กชายรณชัย คชรักษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงรัชนี งามขำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงรัตติยากร สายพินิจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงรัตนวลี วงษ์ประเทศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กชายรามิล เมืองจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กชายวชิรวิทย์ หงษ์อินทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กชายวรพล สีดา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กชายวรวุฒิ บุญพิรินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ คำเพชรดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กชายวัชรากร หวังชมกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กชายวิทวัส เทพอาษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงวิลาสินี บุญจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงวีรญา นาคศรีสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สุขแสวง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เหรียญทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงศิริกันยา ทานะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงศิริประภา วงศ์ประสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กชายศิริพงษ์ บัวงาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงศิริภาภร ไทยโส

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงศุทธหทัย สังวาลย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กชายศุภโชค ทองสุขนอก
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กชายสกุลศักดิ

์

บุญศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ก้านน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงสาวินี อุดมสันต์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กชายสิงขร ศิริมงคล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กชายสิรณ์วิชญ์ นาคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงสิราวรรณ เหลาสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงสิริญญา มุ่งหม่าน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงสุณิสา แก้วรักษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงสุตาภัทร ไชยดารา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๓ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงสุธากุล พวงจำปา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงสุปราณี บุญเอนก
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงสุพรรวษา กฤษฎาชาตรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ อินทพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ นามาก
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงหทัยชนก เขียวอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กชายอธิราช เทียมคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กชายอนุพงษ์ รักษาศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กชายอนุรักษ์ ทองทิพย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กชายอนุวัตณ์ ชาลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองแสน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงอริศรา บุญประกอบ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ก้านน้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงอารียา ประทุมรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงอุทัยวรรณ พืนพรม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงเกวลิน ศรีชัยวาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงศ์เจริญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

บุญประเคน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายเจษฎา ศรีหาบุตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กชายเจษฎากร สุขเสริม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายเทวฤทธิ

์

กรีฑา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๖๖
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

เหมือนมาตย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงเพลินพิศ เรืองศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กชายเอกชาติ คูณทวี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กชายเอกธาราไชย เอกสมภู
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กชายเอกรินทร์ บัวแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงโยษิตา บัวทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กชายโรจน์ระวี ณอุบล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กชายไพมณี สระทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ มูลสาร
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กชายกรวิชญ์ บุรีวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กชายกรวิชญ์ พลดง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กชายกฤติพงษ์ แสงสาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงกุลณัล มาสายออ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กชายก้องภพ จำปาใด

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๔ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กชายจักรกฤษ พวงอินทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์เพชร
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงจันทร์วิภา สายทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงจารุกัญญ์ พรมลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ใจกว้าง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงจิราพร บุญเชิญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ นุมขุนทด
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงจิราวรรณ สมวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

แก่นวงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คูหา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จงรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงชญาภัส กิงพิลา

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงชรินดา ทองลือ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กชายชัชพงศ์ แก้วรักษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กชายชัยอนันต์ คำเอียม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทวีชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงณัฏฐนิภา นันทา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงณัฐกมล บุญเชิญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พลเสนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงณัฐชา ตามศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กชายณัฐตพล บุญรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กชายณัฐนันท์ สุฉายา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุนีพัฒน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงณัฐพร แก้วแดง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กชายณัฐภูมิ วงค์อินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงณัฐวดี พละศักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สายโส
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงทยิดา ชาญชิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงทักษพร คูณเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กชายทินกร โนนสัง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ไกรรักษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กชายธนดล มหาลี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กชายธนรุจน์ สุขสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กชายธนากร พรมมาสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงธรชญาน์ ดาดวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อ่อนเกษ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงธาดารัตน์ กาละเมฆ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวทุม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงธีรนันท์ จันทะครู
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กชายธีระ บุญประวัติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กชายธีรเดช บรรยงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กชายธีรเทพ เหมะนัต
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กชายธีร์ธวัช ขันเขตต์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กชายนพรัตน์ สากุลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กชายนรภัทร พิมเสน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กชายนฤพล เชิงหอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กชายนวพล สายธนู
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ สายพินิจ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงนิตยา ฉลาดแย้ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงนุชจรี สายลุน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กชายนุตยกุล โสฬส
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงบัญจรัตน์ วอทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา จันเทวา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงปณิชา ศรเพชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กชายปยะวุฒิ อินตะนัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สุขอ้วน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงพรทิพย์ พากเพียร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงพรรณพร มุระดา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงพรรณพัศษา วงศ์เจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กชายพัชรพล พึงภพ

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กชายพัชรพล ไม้ดัด

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงพิมญาดา บุญรินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เทพอาษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เหมือนมาตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ พรมล้วน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กชายพุฒินันท์ จันทร์มัน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กชายภูมินทร์ บุญเหลือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กชายภูวดล พรมดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กชายภูวดล พวงอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๖ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงมลฤดี พิลาทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงมินตรา ศรีนวล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กชายยุทธิวงศ์ เลือนฤทธิ

่ ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ พงษ์มณี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงรรินทิพย์ พวงเพชร
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายรัฐพล บุญบรรจง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญประวัติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงรัมภานี แอนโก
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงรุ่งนภา พลรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กชายวชิระ วงศ์ประเทศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงวนิดา ศรีชัยภูมิ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ แย้มพุฒ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กชายวัชศิลป สุนทราชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กชายวัฒนชัย อินอะนัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กชายวิสุทธิ จำลองพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มีพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงศรัญญา สระทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงศรินยา กิงพิลา

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงศศิกานต์ อินศวร
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กชายศักรินทร์ จินโจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ บัวศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กชายศุภดนัย สุวรรณหงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กชายศุภลักษณ์ รัตนารี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กชายสมาพล นวลหงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กชายสิทธิชัย นารินรักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กชายสิรภพ อดุลเดช
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา สนคุ้ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กชายสุกัญย์ ทวีชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงสุจิรา เจริญศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา อัมภรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กชายสุธนัย สืบสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงสุนิตรา ลุนผง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กชายอนุชา แอนโก
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงอภิญญา ห่อคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กชายอรรถพล นามบุญเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงอรวรรณ บุญทรัพย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กชายอัครพล ตุนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงอาทิตยา จันถา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กชายอานนท์ โขสูงเนิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กชายอิทธิพล บรรชิต
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงอุทัยวรรณ ทองนาค
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงเกวลิน พวงจำปา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กชายเฉลิมชัย พรหมประดิษฐ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงเบญญา คำบาล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กชายเมธีศักดิ

์

ภาดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กชายเศรษฐพงษ์ สมนึก
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กชายเอกนุพล พงษ์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กชายเอกพงษ์ ทานะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กชายเอกรินทร์ สิทธิวงษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงแสงนภา แก้วคำไสย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กชายโสภณัฐ คำด้วง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์แจ้ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กชายกมล พนม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงกมลวรรณ คุ่ยสมใจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงกมลวรรณ บุตรศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงกัญชิตา สมมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงกาญจนสุดา ยมบิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงกาญจนา กิงทอง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กชายกิตติพันธ์ เสียงใส
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสวงวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงกิริญา บุญจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา ฝางคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย สาวิลุน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กชายคมคาย บุญจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กชายคุณนิธิ คูณทวี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กชายคเชนทร์ สายลาด
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กชายจงรักษ์ อุทธิโท
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงจันทร์ยุลา เชาว์ดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงจันทร์ศิริ คำผุย
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงจิตติมา สารภาพ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงจิรวรรณ แซ่เตีย
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กชายจิระพงศ์ หินลาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กชายจิระเดช ทองสุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงจิราพร สายบุบผา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงจิราพร เนตรภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กชายจิรายุ วันชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงจิราวรรณ อัมภรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณพงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงจุติพร เทศนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงชญาดา เสียงใส
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กชายชนกนันท์ เกือกาญจน์

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กชายชนกันต์ สืบสิมมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กชายชนะพันธุ์ ใสเนตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงชนันฎา นามี
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงชลธิชา พโยหา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กชายชลนธาร อุทานุเคราะห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๓๖
เด็กหญิงชลลดาวรรณ

พืนอินทร์

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงชลิตา คำนนท์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงชัญญานุช ทานะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงชุตินันท์ ไชยปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงชุติมา เกษศิริ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กชายฐปกรณ์ สิงห์ลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงฐิติมา พัดไธสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กชายณพวิทย์ บุตรมาลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สอนแสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กชายณัฐกรณ์ จรทะผา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กชายณัฐกฤต ภูศรีฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ผาสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ พันรอบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ รันทม
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คำศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงณัตตยา พิมพ์แมน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงดลยา บุดดีสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กชายดิเรกรัตน์ สิงห์ครุธ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กชายดุลยฤทธิ

์

โนนสัง
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ สุกันต์
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงธนธรณ์ นาสังข์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงธนพร สร้อยสนธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กชายธนภัทร ลาเลิศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงธนัญสินี พวงจำปา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กชายธนากร วงษาไชย
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสงไสย
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงธัญพร วงค์คำชาญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กชายธันยธร ทองสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กชายธีรพัฒน์ กิงพิลา

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กชายธีระพงศ์ สิงห์ซอม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงนงนภัส ผสมวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายนที อัมภรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงนราทิพย์ สุทธิกรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กชายนรินทร หล้าใต้
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงนลินนิภา ก่ายแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน พลศักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงนัทพร แก้วคำชาติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กชายนันทกร คงบุญวาท
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงนาขวัญ ไกรษี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงนาฏศิลป ทางทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กชายนำโชค เจริญทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กชายนิติภูมิ อินทะนัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงนิศาชล หินแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงบัณฑิตา บัวแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงบุปผมนต์ โสภาจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงปรรัตน์ ศรีรักษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กชายประสิทธิ

์

บัญชาเมฆ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงปลายฟา เผ่าภูรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงปวีณา วราพุฒ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กชายปญญา วงษา
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงปญญาภรณ์ นาราษฎร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงปาณิสรา ภาดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงปยนุช บุญใหญ่
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงปยวรรณ มีพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กชายปยศักดิ

์

สายสว่าง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กชายปยสิทธิ

์

สายสว่าง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กชายปยะณัฐ พรมล้วน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงปยะธิดา นันติเชีย
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงปยะรัตน์ ดัดถุยาวัตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กหญิงผาณิตนิภา ศิริบูรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ศิริยานต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงพรนิภา ดาดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงพรรวษา บุญมาก
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กชายพลวัฒน์ บุญหล้า
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงพัชริดา กิงเกษ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กชายพัฒนาการ แสวงพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงพันปาริตา พันเทศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กชายพิทักษ์ชน พูลทา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กชายพีรดนย์ นรดิษฐ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กชายพีระพงษ์ วรเลิศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงภัทรศรี สร้อยสนธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กชายภานุพงศ์ อุ่นจิตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ปญญาดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงมัทนา โพธิกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กชายยุทธพงษ์ สู่สุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เสนาะศัพท์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงฤดีวรรณ บุญใหญ่
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงลักขณา คณาสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงลาวดี คำแสนราช
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงวรรณษา นามวิชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงวรัญญา สุขเสริม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กชายวราวุฒิ สายบุบผา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กชายวราวุธ โพธิกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงวรินทร บุญเหลือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กหญิงวริษฐา ศรีสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงวสุนธรา สายบุปผา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กชายวัชรกิติ สมศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงวาสนา ไชยสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๒๖

นายวิศิษย์ศักดิ

์

ห่อคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กชายวีรพัฒน์ เงาศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กชายศรายุทธ พละศักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงศรุตา ดาวหน
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ทาระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พันธ์วิไล
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กชายศิริชัย กิงพิลา

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงศิรินญา จ้อยนิล
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กหญิงศิรินพร บุญมางำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไกรษี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กชายศิริวัฒน์ วงศ์ใหญ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กชายศุภกร จุลพล
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กชายศุภกฤต ทองทวี
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กชายศุภวิชญ์ บัวลอย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญสราง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงสมฤดี อริยชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงสร้อยสุดา จันใด
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กชายสหรัฐ สุขวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีเสริม
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงสิตานันท์ ภูติยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กชายสิรวิชญ์ รักษาสัตย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงสิริยากร วงศ์ใหญ่
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา พัดทาบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา มะโน
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา อาหาสิเม
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงสุชาดา พลคำเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงสุดาภา บัวพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา แสงวิเศษ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กชายสุธากร กุลบุญญา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงสุนิสา แสงคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงสุปราณี พลชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กชายสุพจน์ สมนึก
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา บัวแย้ม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงสุพิชญา วรรณศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงสุภัทรา จำปาเรือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงสุภาพร คูณชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงสุภาวดี สว่างพฤกษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กชายสุวัฒน์ แก้วมณี
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กชายสุเทพ เทพอาษา
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กชายองค์กร สมหวัง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กชายอดุลย์ บาอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กชายอนุรักษ์ บุญเสนอ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กชายอนุวัฒน์ คำบาล
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงอภิฤดี คำเกตุ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

พ่วงแพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงอมรินทรา พละศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กชายอมรเทพ ใจซือ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงอรณิชา เกษศรีรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กชายอรรถชัย สีทน
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงอริสา บุญเชิญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงอันนารา บัวศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กชายอัมรินทร์ ยอดพงษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กชายอัศวกุล พันธ์วิไล
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กชายอัษฎาวุฒิ สรสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงอารยา ศรีเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

วิลาวัลย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงอินทิรา ไชยสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กชายอิสระพงษ์ ชิดชม
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงเขมิกา พวงจำปา
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กชายเงิน สังวาลย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กชายเจริญพร พันธ์คำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงเบญจพร ฮงทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงเบญจมาศ พรมโสภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กชายเปรม สารการ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แพงคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุญนำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงเสาร์พรรณี สมศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กชายเหมหิรัญ เจริญศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๙๕

นางสาวกนกนาฎ ทานะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๙๖

นางสาวกมลทิพย์ จันดาบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ปญญาวัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๙๘

นางสาวกมลวรรณ ภาดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงกรรณิกา จันดาบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๐๐

นางสาวกรรณิการ์ สันติเวศม์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กชายกฤษดา สาแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๐๒

นางสาวกอบกุล บุญจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร วิชาพูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงกาญจนา หอมขจร
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๐๕

นายกายสิทธิ

์

คำไข
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๐๖

นางสาวกิงไผ่

่

คำชาลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กชายกีรติ เพียซุย
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๐๘

นางสาวขวัญฤทัย สูงโฮง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๐๙

นายจตุพล พันธ์วิไล
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๑๐

นางสาวจริญญา ภูมลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๑๑

นายจักรพรรณ ศรีพิทักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงจันทิมา คำสะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๑๓

นางสาวจิดารัตน์ จงรักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์นวม
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงจิราวรรณ กุลบุตรดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ คำตะนิตย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๑๗

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุดตา
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๑๘

นางสาวชฎาภรณ์ ลุนศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๑๙

นายชยานันต์ มุขขันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๒๐

นางสาวชลธิชา พร้อมพรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๒๑

นายชัยณรงค์ สิงห์ซอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงชไมพร นนท์ใส
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๒๓

นางสาวฐาปนิตตา พรมนาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๒๔

นางสาวณัฎฐณิชา สุขหล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๒๕

นางสาวณัฎฐนิภา ไชยขันตรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๒๖
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์

คำศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๒๗

นางสาวณัฐธิดา สมปาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๒๘

นางสาวณัฐริกา สาธร
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๒๙

นายณัฐวัฒน์ พิลาทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๓๐

นางสาวดรุณี พลศักดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๓๑

นางสาวดารุณี สอนโคตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๓๒

นางสาวติยาภรณ์ เงาศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กชายทนันชัย ทางทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๓๔

นายทวีวุฒิ ศรีไชยา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๓๕

นางสาวทิพวรรณ ตรีสูนย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๓๖

นางสาวธนพร คำอุดม
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๓๗

นายธนากร มังสุไร
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๓๘

นายธนากร วราพุฒ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๓๙

นายธนาพร คำเพราะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กชายธราดล ไชยพิมพ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๔๑

นางสาวธัญญาพร หอมสมบัติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กชายธีรภัทร์ อาจสารี
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กชายธีรยุทธ พิมพร
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กชายธีระพัฒน์ บัวคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

แสนคุ้ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๔๖

นายนพรัตน์ ครุฑพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงนพวรรณ ตังสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๔๘

นายนราธิป แก้วมณี
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๔๙

นางสาวนราธิป แพงงา
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๕๐

นางสาวนริศรา สุขอ้วน
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๕๑

นางสาวนริศรา เสียงหวาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๕๒

นางสาวนัฐพงษ์ บุดดาหน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๕๓

นายนันทพงศ์ ทางทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กชายนันทวัสน์ ภูติยา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๕๕

นายนาคศิริ ศรีโนนม่วง
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงนิตติพร ก้านเกษ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๕๗

นายบวรวงศ์ คำชู
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๕๘

นายบวรศักดิ

์

สีส่วน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๕๙

นายบัญญัติ มันปรีอ่อน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๖๐

นางสาวบุลพร ศรีเศษรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๖๑

นางสาวบุษกร สุวรรณพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๖๒

นายปฏิภาณ ใจสบาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๖๓

นางสาวปณณัตถ์ ขำคม
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๖๔

นายปณวัตร พงษ์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๕ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงปนัดดา ธรรมแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๖๖

นางสาวปนัดดา เจ็กภู่
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๖๗

นางสาวประภาพร ชิณวงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๖๘

นางสาวประภาพร สมจิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๖๙

นางสาวปรียานุช อุดหนุน
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๗๐

นางสาวปวีณา พันธ์ผา
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงปวีณา สายเหล็ก
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงปยฉัตร แอนโก
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงปยะธิดา พวงบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๗๔

นางสาวพรวิไล พิลาลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๗๕

นางสาวพศิกา ศรีรักษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กชายพัชรดนัย อ่อนอิม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๗๗

นางสาวพัชรินทร์ แก้วมะณะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงพัชรี สายเพ็ชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๗๙

นางสาวพันธิตรา ทองทิพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๘๐

นางสาวพันธุ์ธิดา คำอุดม
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กชายพันธ์เลิศ บุญจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กชายพิชิต จันทร์หล่ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๘๓

นายพิทวัตร แก่นมัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๘๔
นางสาวพิมพ์ประภัทร

ทองคำสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๘๕

นางสาวพิลาวรรณ สิทธิจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๘๖

นางสาวพิไลวรรณ จันทร์สีชา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๘๗

นายพีรพัฒน์ บุญพอ
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๘๘

นางสาวภริดา ปกปน
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๘๙

นางสาวภัททิยา ศรีพุ่มไข่
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงมณฑกานต์ อิมอ้วน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงมนต์ธิรา สาลี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๙๒

นางสาวมลวิภา คำเพราะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กชายมาฆชัย โสดามุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กชายยุทธนา ไกรษี
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กชายระพีพัฒน์ หอมสมบัติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๙๖

นายรัฐพงศ์ สมวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๙๗

นายรัฐพล ทรงศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๙๘

นายฤทธิชัย สารพัตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๐๙๙๙๙

นางสาวลลิตา สีดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๐๐

นางสาวลัดดา พิลาแดง
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๐๑

นายวรรธนะ ไชยเชษฐ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๐๒

นายวรเชษฐ์ ปองกัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๐๓

นายวัชรากร เจริญนิตย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงวิชญาพร บุญพอ
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๐๕

นายวิธวิทย์ มุระดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงวิภาดา แสงส่อง
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทองอ่อน
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๐๘

นางสาววิภารัตน์ ประพาน
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กชายวิระชัย สุขหล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๑๐

นางสาวศศิกานต์ เทียนศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๑๑

นางสาวศศิธร ข้องนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๑๒

นางสาวศศิธร อสิพงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๑๓

นายศิรพัชร คำศิริ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๑๔

นางสาวศิรินภา บัลลังค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงศิริวัฒนา ชูอาวุธ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๑๖

นายศุภชัย อ้นใจกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๑๗

นางสาวสตรีรัตน์ ปานศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายสรวงชน สุโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๑๙

นายสรศักดิ

์

พาราม
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๒๐

นายสหัสนัยน์ บุญชารี
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๒๑

นายสหัสวรรษ บุญศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๒๒

นางสาวสังวาลย์ คำแพง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงสาวิตรี แย้มพุฒ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๒๔

นายสิทธิพงษ์ วงศ์เจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๒๕

นายสิทธิศักดิ

์

ยศโสธร
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงสิริยากร สุขศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงสิริวิมล ทองจีน
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๒๘

นางสาวสุจิตรา อาษาสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๒๙

นางสาวสุดาภรณ์ ภาดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๓๐

นางสาวสุดารัตน์ แก้ววงษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๓๑

นางสาวสุธีธิดา พืนพรม

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๓๒

นางสาวสุภาวรรณ์ พลศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๓๓

นางสาวสุมิตตา สายราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๓๔

นางสาวสุมิตรา ชินวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๓๕

นายสุริยะ สอระภูมิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๓๖

นายสุริยัน สิมณี
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๓๗

นางสาวสุวนันท์ ทองโส
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงสุวิมล เกษแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๓๙

นางสาวสไบแพร สุระเกษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กชายอธิปตย์ โพธิศรี

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๔๑

นางสาวอนัตตา บุดดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๔๒

นายอภิชาติ บึงไกล
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๔๓

นายอภินันต์ ศิรินัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๔๔

นายอภิศักดิ

์

เกษแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๔๖

นางสาวอริยา สุภาพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๔๗

นางสาวอริยา แสงกอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๔๘

นางสาวอริศรา ตลอดไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๔๙

นางสาวอารยา ศรีหาบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงอินทุอร ดวงแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๕๑

นายเกียรติศักดิ

์

ห่วงเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๕๒

นายเกียรติศักดิ

์

เหล่าแค
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กชายเขตชัย การมิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๕๔

นางสาวเนือทอง

้

ขันวิเศษ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๕๕

นางสาวเบญจวรรณ ธนะศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๕๖

นางสาวเบญจวรรณ สายเนตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๕๗

นางสาวเฟองลดา ศรีชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงเอืองฟา

้

สายบุปผา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๕๙

นางสาวกนกวรรณ ปรีชาเสถียร
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๖๐

นางสาวกนกวรรณ แก่นโพธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๖๑

นางสาวกมลชนก คล่องแคล่ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๖๒

นางสาวกฤษณา วงศ์ชะอุ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๖๓

นางสาวกัญชลี บุญรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๖๔

นางสาวกานดามาศ ทองคำพงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๖๕

นายกิตติพัฒน์ บัวไหล
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๖๖

นางสาวกุลธิดา สมงาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๖๗

นายขวัญชัย เนตรน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๖๘

นางสาวจรัลยา ศรีบุญเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๖๙

นางสาวชยามร พิมพ์สวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๗๐

นางสาวชลฎา มีพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๗๑

นายชัชวาลย์ มะโนรมณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๗๒

นายชัยวัฒน์ จำปาเรือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๗๓

นางสาวชุติกาญจน์ นามวงษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๗๔

นางสาวชุติมา กิงพิลา

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงณรินทร์ บุญมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๗๖

นายณัฐกรณ์ กลมพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๗๗

นางสาวณัฐธิดา พุทธวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๗๘

นางสาวณัฐธิดา อนันต์
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๗๙

นายดนัยพร โสดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๘๐

นางสาวดวงฤดี วงค์ธนู
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๘๑

นายทนัดชัย บุตรแดง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๘๒

นายทศพล คำอุดม
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๘๓

นางสาวธัญญามาศ โสระ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๘๔

นางสาวธิดารัตน์ พินิจชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๘๕

นางสาวธีรธร สีผาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๘๖

นายธีรภัทร สืบสิมมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๘๗

นางสาวนิตยา วิเศษหมืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๘๘

นายนิติพัฒน์ บัวหอม
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๘๙

นางสาวนิศา โพธิกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๙๐

นางสาวนุจรินทร์ ผุยพรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๙๑

นายปกิต ทองสุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๙๒

นายปฏิวัติ ราษี
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๙๓
นางสาวประกายกานต์

กอผา
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๙๔

นายประกาศิต รักษาเชือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๙๕

นางสาวปยดา บุดดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๙๖

นางสาวผการัตน์ สุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๙๗

นายพงศกร ศรีเมือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๙๘

นางสาวพรพิมล ทองขาว

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๐๙๙

นางสาวมณิสร สีวังใส

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๐๐

นางสาวมนัดดา ทองจีน

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๐๑

นางสาวมลยรัตน์ ศิริบูรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๐๒

นางสาวมาตา สิริภูรีโชติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๐๓

นางสาวมุธิตา กิงคูณ

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๐๔

นายยุทธศักดิ

์

พันธ์มา
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๐๕

นายลิขิต คำชาลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๐๖

นางสาววนิดา เล็กประดิษฐ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๐๗

นางสาววรรณภา พร้อมพรม
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๐๘

นางสาววรัญญา โยทุม
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๐๙

นายวัฒนชัย ทัดเทียม

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๑๐

นางสาววันวิสาข์ แสวงหา
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๑๑

นางสาววิชิดา กิติคู้
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๑๒

นางสาววิภาดา สืบสิมมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๑๓

นางสาววิยะดา สุริยะเลิศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๑๔

นางสาววิสุดา กิงคูณ

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๑๕

นางสาวศศิธร แก้วก่า
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๑๖

นางสาวศิรินันท์ นามนาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๑๗

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบุญเพ็ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๑๘

นายศิริวุฒิ สีไม่นาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๑๙

นายศิริศักดิ

์

โพธิกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๒๐

นายสนธยา เลิศอุดม
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๒๑

นางสาวสรวงสุดา พรมโคต
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๒๒

นายสหัสวรรษ พรมวรรณา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๒๓

นางสาวสายธาร บุญมางำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๒๔

นางสาวสาวิตรี เรืองศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๒๕

นายสิทธิชัย อาษาสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๒๖

นางสาวสิริมา ปดชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๒๗

นางสาวสิริยากร กงทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๒๘

นางสาวสุจิตรา สุตคาน
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๒๙

นางสาวสุจิตรา สุนทรารักษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๓๐

นางสาวสุฑาทิพย์ ทองคำพงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๓๑

นางสาวสุทธิดา วงค์สุธา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๓๒

นางสาวสุธาธินี สร้อยศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๓๓

นางสาวสุพัตรา พรำนัก

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๓๔

นางสาวสุพัตรา แสงสาย
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๓๕

นางสาวสุพัตรา ไกรษี
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๓๖

นางสาวสุภัทรา ศรีเมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๓๗

นางสาวสุภัสศร แก้วพวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๓๘

นางสาวสุภัสสรา หวังสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๓๙

นางสาวสุรภัทร์ พิมพ์พัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๔๐

นางสาวหทัยมาศ สามสี
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๔๑

นางสาวอทิตยา ศรีรักษา
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๔๒

นายอนันตโชค วงศ์ษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๔๓

นายอนุวัฒน์ สุขอ้วน
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๔๔

นายอภิรักษ์ ซ้ายสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๔๕

นายอภิวัฒน์ ลุนพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๔๖

นางสาวอมรพรรณ มะลิ
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๔๗

นางสาวอมราพร ศรวิชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๔๘

นางสาวอรพิมล พ้นพูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๔๙

นางสาวอรอนงค์ ศรีเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๕๐

นางสาวอริสา กิงคำ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๕๑

นายอัครชัย คำมุงคุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๕๒

นางสาวอัญมณี จันทร์สมุทร
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๕๓
นางสาวอาทิตยาภรณ์

สารภาพ
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๕๔

นางสาวอินทิรา แสงคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๕๕

นายอิศรายุทธ บุญทำมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๕๖

นางสาวอุบลรัตน์ สุรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๕๗

นายเชาวลิต สามสี
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๕๘

นายเทวัญวิทย์ นันตโลหิต
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๕๙

นางสาวเพ็ญนภา นามพรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๖๐

นางสาวเพ็ญนภา นามพรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๖๑

นางสาวเมธาวี แถวปดถา
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๖๒

นายเอกชัย กล่อมจิตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๖๓

นายเอกราช เสาเกลียว
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๖๔

นายไพโรจน์ อัมภรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๖๕

นางสาวกมลวรรณ ส่งเสริม
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๖๖

นางสาวกมลวรรณ อารีย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๖๗

นางสาวกรพิณธ์ พิมพร
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๖๘

นายกฤษณพงศ์ โคตรโสดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๖๙

นายกฤษณะ สุภเกษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๗๐

นางสาวกัญญารัตน์ มุทาพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๗๑
นางสาวกัญญาลักษณ์

สาประวัติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๗๒

นางสาวกัลยาณี บัวงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๗๓

นางสาวกาญจนา ประเสริฐแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๗๔

นางสาวการัญุตา โสภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๑ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๗๕

นายจักรกริช จารุจิตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๗๖

นางสาวจามจุรี นิลนวล
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๗๗

นายจีรายุทธ เหล็กเพชร
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๗๘

นางสาวจุฑามาศ ขันทะเสน
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๗๙

นางสาวชลลดา ศรีคำทา
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๘๐

นายชวัชติกรณ์ แซ่จัง
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๘๑

นายชัชนันท์ สมภาวะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๘๒

นางสาวณพรรษา บุญโต
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๘๓

นายณรงค์ศักดิ

์

ศิรินัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๘๔

นางสาวณัฐธิดา สายกันยา
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๘๕

นางสาวทัศษินา ท้าวพรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๘๖

นายธนวัต มุ่งหมาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๘๗

นายธนัญชย์ บุญสร้อย
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๘๘

นายธวัชชัย สุภาวอ
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๘๙

นางสาวนัฐกาญจน์ กำเนิด
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๙๐

นางสาวนันทวัน หนองเหล็ก
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๙๑

นางสาวนันทิยา ทราธร

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๙๒

นายบุญญฤทธิ

์

เปรมศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๙๓

นางสาวบุศรินทร์ ชมภูพืน

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๙๔

นายประกาศิต สายวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๙๕

นายประพจน์ วงศ์ใหญ่
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๙๖

นางสาวปริมประภา มีเจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๙๗

นายปวีณ กำเนิดสิงห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๙๘

นางสาวปทมา ไชยสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๑๙๙

นางสาวปยวรรณ ตาบุญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๐๐

นางสาวปยะธิดา แสวงวงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๐๑

นางสาวพนิดา โบราณินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๐๒

นางสาวพรประภา วงศ์ชนะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๐๓

นางสาวพวงผกา นนใส
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๐๔

นายพัชรศักดิ

์

ปดชา
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๐๕
นางสาวพิมจันทร์นภา

แก้วคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๐๖

นางสาวภริตา พิศงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๐๗

นายภาณุวัฒน์ สายบุบผา
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๐๘

นายภูวนาท สืบชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๐๙

นางสาวภูษณิศา อินทะสมบัติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๑๐

นางสาวรัตติกาล ทัดเทียม
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๑๑

นางสาวรุ่งนภา โพธิกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๑๒

นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีเพชร
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๑๓

นางสาววรรณภา เศษธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๑๔

นางสาววราพร สุวรรณดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๑๕

นางสาววราภรณ์ สืบบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๑๖

นายวีรยุทธ สวัสดิไหว

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๑๗

นางสาวศิมาภรณ์ รัตนพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๑๘

นางสาวศิริภาภรณ์ แก่นโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๑๙

นางสาวศิริลักษ์ สืบสัตย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๒๐

นายศุภวิทย์ แสงคำภูมิ
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๒๑

นางสาวสกล บุญเลิศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๒๒

นางสาวสกุณา ยอดแคล้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๒๓

นางสาวสมพร บัวงาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๒๔

นางสาวสมฤดี ตำหนง
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๒๕

นายสิทธิชัย ภูมรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๒๖

นางสาวสุขพรรวิษา บุญถนอม
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๒๗

นางสาวสุชาวดี แก่นดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๒๘

นางสาวสุดารัตน์ มะพัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๒๙

นางสาวสุปราณี บุตรดีสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๓๐

นางสาวสุพัตรา กาหลง
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๓๑

นางสาวสุพัตรา เสาศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๓๒

นางสาวสุภาวดี แสนนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๓๓

นางสาวสุวนาท ศิรินัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๓๔

นางสาวหงษ์หยก แซ่แต้
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๓๕

นายอดิศักดิ

์

สำราญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๓๖

นางสาวอทิตยา กาลพัฒน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๓๗

นางสาวอธิตยา สิงห์ซอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๓๘

นายอธิวัฒน์ รองในเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๓๙

นางสาวอนงค์นาฎ เบ้าทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๔๐

นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๔๑

นางสาวอรอนงค์ แสวงวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๔๒

นางสาวอัจฉราภรณ์ อุปรีที

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๔๓

นางสาวอัมมรรัตน์ ปกโคทานัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๔๔

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ถา
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๔๕

นางสาวเสาวณีย์ ลอยครบุรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงกัลยา บุญศรี ๙/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงบริมาศ ดวงพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงรัตติยา ตุมชาติ ๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงกุหลาบทิพย์ แปนะริน
๑๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงอาริษา ไชยชนะ ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๕๑

นางสาวจันทร์ทรา จันทร์ทอง
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๕๒

นายธนพงศ์ ระงับภัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๕๓

นางสาวบุญญารัตน์ โทชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๕๔

นางสาวปยฉัตร วันกิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๕๕

นายผดุงเกียรติ เทพพล
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๕๖

นางสาวภาวิดา ทะมีพันธ์
๑๗/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กระทิง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ พูนประโคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดดอนข่า  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กชายกฤษดา รสสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ แถบมูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงธันยพร ชิดชม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงปยภรณ์ จันทร์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กชายโกเศส ปุยทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงกัณฐิกา แทนคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ไชยณวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กชายคฑาวุธ วรรณทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงญาณิศา โทชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

เชิงชัยภูมิ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กชายธนากรณ์ พิมพ์ทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กชายนพกร ทรงงาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงบุญญาพร ตุมชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงปทุมทิพย์ แทนคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงประภัสสร วันกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงภัทรวดี สระบุรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา จันทคีลี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กชายอนุวัฒน์ เชือหอม

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีแก่
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วัดสุพรรณรัตน์  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงกนกพร เนตรใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงกมลเนตร ผาสมวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงกำไลทิพย์ วรรณทวี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กชายฐิติศักดิ

์

บุญพงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กชายดนัย อิมเต็ม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กชายประดับชัย อ้มหอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กชายปยะชัย สิมาขันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กชายภควัต เงาศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงวรรณภา ศรีเพชร
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงวรรณิสรา อัวชนะ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กชายวรเชษฐ์ รองสุพรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กชายศักดา ภูติยา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เกษแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กชายสุธทิวา ศรีรักษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กชายสุริยะ โทวะดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายอภิรัฐ หนองม่วง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กชายเมธา โชติฉันท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กชายทีปกร สารภาพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กชายธนากร แสนกล้า
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

บับพาเสน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กชายนพดล ศรีสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กชายปรัชญา นามพรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงพรรณิภา บุญปก
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายวงศธร ทางทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ เลาพิลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงเกศวลิน พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา คำมูล
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่จ๋าว
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กชายนัดธกิจ สืบสีมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กชายนาวิน สายราช
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงผกามาศ ชมภูพืน

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ทิพย์เทพา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ขจัดโรคา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงมัณฑนา คำแคว้น
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กชายวงศธร บุญเชิด
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กชายวุฒิชัย สมหวัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กชายสุรชัย อัมภรัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กชายหาญศึก กิงบุตรโคตร

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กชายอานนท์ ประชามอญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงกฤติมา แก้วใส
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขะยุง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กชายคณิติล พวงคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กชายคณิศร ทำทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงฉัตราภรณ์ ทิพย์รักษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงชุติมา พรมตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงฐิติมา อุ่นเรือน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สิงห์สาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงทัศนีย์ มณีรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กชายธงชัย ฆ้องนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงธาริณี คำแพง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงธีริศรา บุตรงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงนิตยา ธรรมแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงนิพาดา แสงสิงห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กชายปกาศิต สมภาวะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงปริยากร วงค์แสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงพรนภัส เทือกทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน ทิพย์รักษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี รองทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงภัสสร แสงสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงลัคณา วงค์แสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงวนิดา แพทย์นาดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กชายวาธิต คณะวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงวิไลพร ประจำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงสิงห์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงสุธาริณี สายที
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงสุภาพร หมู่ทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงอภัสรา วิลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงอรทัย แสงเพชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงอริสรา ไพฑูรย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงอัมพรพรรณ พรมตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ บัลลังค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กชายชวัลวิทย์ บุญช่วย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงชุติวรรณ กลินดี

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงชโลธร ทีคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงดารณีพร คำบาล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงธนพร โง่นสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงนริศรา อารีย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงนันตนา เกษพิลุน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงปวีณา ไชยเกิด
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กชายปยวัฒน์ นุสีวอ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ทองสุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ดาว วงค์แสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กชายภัทรวุฒิ นารีธีรากุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงวิภาวี อัญชลีอารียะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กชายวุฒิไกร แก้วกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงศศิธร โพธิราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ พรมตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงสกาวเดือน มณีรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีเสริม
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงสุภาวิณี ดารุนิกร
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงอกนิษฐ์ นนทะศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์แดง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงอารี สุนสาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงกรกมล สายธนู

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงจันจิรา บุญศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงจันทร์ฉาย มณีรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงจิรานันท์ วงค์สิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สายทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กชายชาญวิทย์ ศรีแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กชายชินวัตร อิมสะอาด

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงชีวาวรรณ ลุนศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงฐิดาพร โพธิชัย

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงณัฏฐณิตา ขันธ์ชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สายที
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงดุษฎี โถทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงทิราภรณ์ เกษหงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กชายธนาวุฒิ พันธ์งาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงธัญชนก สุขทวี
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงนิชนันท์ พืนผา

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงนิศรา ทองมาก
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงประกาย วงค์แสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงปทมาพร ทิพย์รักษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงปยะกร ออมสิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทิพรักษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีรินทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงมณีรัตนา โพธิพุ่ม

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงรุ่งฟา สระนำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงวงศ์สุดา ศิริแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงศศินา มะลิลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงศศิประภา จันทราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงศิริจรรยา ทาทูล
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กชายศิริชัย ทาลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กชายศุภนิมิตร พูลสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงสรารัตน์ วาเสนัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงสิริยากร แสงสิงห์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๐๓

นางสาวสุจิรา จันทวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กชายอดิศร ทิพย์รักษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงอนันตยา พิจารย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กชายอนุรักษ์ ทาลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงอภิญญา ทำทวี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กชายอรรถพล อุทธา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

แม่นทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงเบญจมาศ แสงสุตา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา พรมตา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงเอ็นดู ชาวตระการ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กชายไพสิฐ ว่องไว
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๑๔

นางสาวจันทร์จิรา ชืนจันทร์

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๑๕

นางสาวจามินทร์ พืนผา

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๑๖

นางสาวจินตนา ไชยเกิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๑๗

นางสาวดารุณี บุญเชิญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๑๘

นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีสันต์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๑๙

นางสาวทิพวรรณ จิกจีน
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๘ / ๓๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๒๐

นายธนาวุฒิ ขันชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๒๑

นายธีรวัฒน์ วงค์แสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๒๒

นางสาวนิรมล วนารักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๒๓

นายภาณุวัฒน์ สุขวงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๒๔

นางสาวภาวิณี ศรีเสริม
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๒๕

นางสาวรัตติกาล ไกลพล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา กำพลศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๒๗

นางสาววราภร มีคุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๒๘

นายวันเฉลิม ปุณประวัติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๒๙

นายวุฒิศักดิ

์

แคนมืด
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๓๐

นางสาวศิริรัตน์ ทิพย์รักษา
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๓๑

นางสาวสุพัตรา พันธ์คำภา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๓๒

นายอภิวัฒน์ พึงมา

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๓๓

นางสาวเสาวณีย์ สีวัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๓๔

นายกฤตพจน์ บุญมา
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๓๕

นายกฤษฎา พิลา
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๓๖

นายจักรพันธ์ พูลสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๓๗

นางสาวจันทร์นภา วิลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๓๘

นางสาวจิราภรณ์ แสงสิงห์
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๓๙

นายชาญชัยยุทธ ทิพย์รักษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๔๐

นางสาวชาลินี นามโนรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๔๑

นางสาวฐิติมา อัมพรศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๔๒

นางสาวดวงเนตร วงค์สิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๔๓

นางสาวธนพร ชาติมนตรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๔๔

นายธีรภัทร์ ทิพย์รักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๔๕

นางสาวปรียานันท์ สมภาวะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๔๖

นางสาวศิริกัลยา พิมพ์ปรุ
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๔๗

นางสาวศิริลักษณ์ คำมล
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๔๘

นายสมเกียรติ สายที
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๔๙

นางสาวสุมาลี ศรีบุรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๕๐

นายอภิเชษฐ์ รจนัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๕๑

นางสาวอรัญญา แสนสวนจิต
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๕๒

นายเจริญพงษ์ โอวาท
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๕๓

นางสาวเจษฎาพร พิลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๕๔

นางสาวจามจุรี บุญเชิญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๕๕

นางสาวจารุกัญญ์ แซ่ซิม
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๕๖

นางสาวดาราวรรณ มาหย่อม
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๕๗

นายธวัช ทนที
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๕๘

นางสาวธิดารัตน์ มีศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๕๙

นางสาวปฐมาวดี นารี
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๖๐

นางสาวพรสวรรค์ ภูนามูล
๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๖๑

นางสาววรรณิภา ทิพย์รักษา
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๖๒

นายวรินทร์ ศรีสุวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๖๓

นางสาวสุทธิกานต์ แสงสิงห์
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๖๔

นางสาวสุนิสา วงค์เสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๖๕

นางสาวสุภาภรณ์ ทองโคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๖๖

นายอุดมศักดิ

์

ศรีสุธรรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๖๗

นางสาวเสาวลักษณ์ จูมจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๖๘

นางสาวแก้วกัลญา โคตรเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงจันทร์นภา ศรวิชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กชายฉัตรชัย บุญให้
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กชายนันทภพ อินธิเดช

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงปณิตา เกษอินทร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กชายพรชัย พรแจ้
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กชายมนต์ตระการ บูรพิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กชายราเชนทร์ น้อยบาท
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงศลิษา ศรสำแดง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กหญิงศิริพร นวลละออง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กชายสมชาย บรเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงสุกัลยา ศรีหดม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงสุนิษา ศรวิชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงอรปรียา คำสด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงเขมจิรา วิสายาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กชายเบญจามิน คล๊าก
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กชายคมกริช สมมัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ยาเคน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กชายจิรายุ สถิระ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กชายชวัลวิทย์ ดีดวงพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงฐานิดา สีทา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กชายทินกร แสวง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กชายธนากร ยอดแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กชายธีรนันท์ สืบผาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงบุษบากร วงค์ศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงปนัดดา นาคเสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงผกามาศ แก้วจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงพิมพิดา โพธิเกตุ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงพีระวรรณ กลัดทรัพย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กชายยุทธนา สุทธวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๙๘

เด็กหญิงวนิดา เรืองมณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กชายวันชนะ คำเพราะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๐๐

เด็กชายวิชระ จาระศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงสุมณฑา พิมพ์พา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงอรนิตย์ สุระสิงห์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงอรอุมา สุพล
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงเกษสุดา วรรณา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงกรรณิกา หมืนจง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงชมัยพร โชติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงญาณิศา แก้วรักษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิศรี

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงทิพย์เกษร ศรวิชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กชายธนพล ยืนสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กชายธนศักดิ

์

พรำนัก
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงธัญญาเรศ เชียงแสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กชายนนทกร ครรลัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์มนตรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงนันท์สินี นันทะศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กชายปกรณ์เกียรติ สุตัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงปยฉัตร คุณพรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงวรัญชญา ม้วยแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงศศิธร ชำนาญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงสุกุมา สุบุญมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๒๑

นางสาวกุลสตรี พลขันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กชายชัชชัย อินธิเดช
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กชายชัชพิสิฐ นักพรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๒๔

นายชัยปญญา วงมณี
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๑ / ๓๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๒๕

นายชาญชัย สมโภชน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๒๖

นายชินกร โชติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๒๗

นางสาวตวิษา ขุนศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงนราภรณ์ แก้วรักษา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กชายบูรพา คามนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงพัชรี ภูบาล
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๓๑

นางสาวรัชนีกร นามจันทึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๓๒

นายวงศธร ศิรินัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๓๓

นายวุฒิลักษ์ แสนใหม่
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๓๔

นายศรัณย์ จันทศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๓๕

นายสตางค์ แสนใหม่
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๓๖

นางสาวอนิลธิตา มูลมณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๓๗

นางสาวอนิสา ขันคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๓๘

นายอภิเชษฐ์ พันธ์คำภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๓๙

นางสาวอัมรา ศรวิชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๔๐

นางสาวเจษฎาภรณ์ อินธิเดช
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดลุมพุก  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงสุทธิดา บุญรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กชายจรณินท์ สิงห์ซอม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงเจนิตา ระเวลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กชายจารุเดช บุญรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กชายเกรียงไกร บุญรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา นารี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงจันจิรา สิงห์ซอม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงณัฐชริกา สิงห์ซอม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๔๙
เด็กหญิงทรัพย์จิราพร

ศิริบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงปริศนา สิงห์ซอม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงปยพร แก้วรักษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงอนุธิดา สิงห์ซอม
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบ วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กชายกฤษณพงษ์ อินทร์งาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงกัลยกร จันทร์หอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กชายธนโชติ บูรพา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กชายภาคภูมิ ศรีรักษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงวลัยพรรณ ฤาชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงอรจิรา ศรีบาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา อยู่เย็น
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๒ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กหญิงจุฑามณี สุระเสน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กชายประกาศิต ตำหนง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กชายพีระพงษ์ รูปสอาด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา สายบุดดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงวราภรณ์ คนสอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กชายศักรินทร์ อยู่เย็น
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กหญิงอทิตยา สิงห์ซอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กชายเพชรพล ไกรเพชร
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เหลียวสูง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงกัลยา วงษ์ชนะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงดวงฤดี บุญโฮม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กชายนิวัตร์ พละสาร
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กชายภานุพงศ์ เพชรดำดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงศศิกานต์ อยู่ยุติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กชายสมคิด สิงห์ซอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กชายสุริยา ผสมสี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงอารียา พิเดช
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงเมขลา เหลียวสูง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงจันจิรา ชืนอารมณ์

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงจันทิรา ชืนอารมณ์

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงประภาพร ธิตะเชียง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงมุธิตา ศรีรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงอังคณา แสงใส
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงอาลิตา พวงพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงกณิกา คำภากุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงกัญจนา ศรีปตเนตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงกัณฐิกา จันมนตรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงจริยา บุญจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กชายจิระพงศ์ ยาเคน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กชายชยพล ชาญเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กชายชลธร แร่ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงชวัลรัตน์ บุตรดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กชายชานินทร์ พิมพา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีปตเนตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กชายทวีกาญจน์ ศรีปตเนตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๓ / ๓๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กหญิงทิพย์พาวัลย์ บุทะนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ คงนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงธนิสรา จันทรา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กชายธัญเทพ นามวิชา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กชายธีระเดช ภาษี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กชายธเนตรศักดิ

์

ปานมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กหญิงนฤมล ศรีด้วง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กหญิงบวรรัตน์ นามวิชา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กชายพงษ์ปกรณ์ กันตะมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กชายภานุ นมัสการ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กชายภานุวัฒน์ สังลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงภาวิณี ตะถา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงมลฤดี สีหาบุญทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญดีเล็ก
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กชายรัฐภูมิ นามวิชา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงวิภาวินี สังขะพงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กชายวิระชัย นามวิชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กชายศิริชัย ถกลโยธิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงศุลีพร ศรีปตเนตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กชายสายฟา ใจกล้า
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงสิรามล วงศ์แก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงอภิชญา สาระมู
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงอรอนงค์ เผือแผ่

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงอารียา บุญจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กชายอิทธิชัย สุภะเกษ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กชายอิทธิพล เขียวอ่อน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงเกษราภรณ์ สงจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงเกษอารีย์ จันทะศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงเมทิกา ปองสีดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงเสริมศรี ชินดุ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กชายไอศูรย์ จิกกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กชายจิระพงศ์ จตุรทิพย์คันธา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงชนิดา วุฒิพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงณิชา สังขพงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กชายพรสวรรค์ ไชยราช
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๔ / ๓๒๙

้
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ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุฒิชน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงภัทจิราภรณ์ นาราทร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กชายมนตรี มีสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงสุภาพร นามวิชา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กชายอนุพงษ์ พุฒิชน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงอังคณา สวัสดิราช

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงเกษศรินทร์ นันทะเสน
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กชายเสกสรร เมืองอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กชายทักษ์ดนัย สุพลวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กชายเมฆา ประวาฬ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงชนาภา จันทะศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงชลธิชา ศรีไชย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงฐิติมา ศรีรังศิลป
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กชายณัฐชัย จันทร์เรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กชายธนโชติ โสดาโคตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงนิรชา ดารากรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กชายพิตตินันท์ ทาเวช
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กชายรณชัย ใจธรรม
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กชายรหัสชนะ รุ่งแสง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กหญิงศุภสุตา สมพานเพียง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กหญิงสุภาพร สุพรรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ใยเม้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาวินำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กชายธีรพล พรมมานนท์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กชายนลธวัช ขันคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กหญิงปาริชาติ วิลุน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ ทิพย์สมบัติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กชายศุภากร กอผจญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กชายสุรเสกข์ เควันดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กชายกิตติพงศ์ สุพลวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กชายภูธเนศ สุขวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงศิราพร พิมพา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงสติญาภรณ์ อังษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กชายคณาธิป วงศา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ลือโลก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ หอมหวล
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กชายศรราม ปาคำทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กชายหาญณรงค์ ฝงนิล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงอริศรา ฝงนิล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กหญิงเครือวัลลิ

์

อนันต์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กชายโสภณวิชญ์ ปฏิเหตุ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กหญิงอินทิรา จันทร์สมุทร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กชายจักรพรรดิ แสวงบุญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กชายฉัตรปพน ถือเกลือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กชายชาญชัย ยืนยาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เทียมจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ภาวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กชายนครินทร์ ศรีบุญเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงนภารัตน์ เด็ดดวงจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงปรียาภัทร อินสนอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงพีรดา โคตรวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงรินทร์ณชาติ จุ้ยแช่ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กชายเจษฎา เพียบุญมาก

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กชายเฉลิมโชค มะโนราช
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กชายธนณน ธรรมอุด
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กชายสุกุมาร แก้วบุญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงสุธาวัลย์ สิงหันต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงกาญจนาพร บุระกรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กชายจิรเมธ ปราบคะเซ็น
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กชายชัยชนะ รินสาทร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงชารินี จันทร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กชายชิดชัย สังขาว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงณัฏฐนิช นามวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กชายณัฐรินทร์ เอียมศรี

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กชายปณณวัฒน์ จันทร์ศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กชายพงศกร วรรณทวี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กชายพงศ์ณภัทร สวนฝาย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กชายพิชัยยุทธ ทองโสม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กชายพิษณุ อนุพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กชายวิชญ์พล แสงเพ็ชร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงสาวิตรี บุตรมี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กชายสิทธิชัย พิมพ์เสนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงสุภาพร ไชยจันดา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กชายกิตติธัช สุรนารถ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มะลิซ้อน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กชายปยะภัค ทิพย์สมบัติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กชายปยะวัฒน์ ตรีธาสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงพัชราภา สดไสย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงพิชญาภา ยอดพงษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กชายพิสิษฐ์ ปกษี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กชายภาณุพัฒน์ ประเทืองไทย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กชายวงศกร สุวรรณชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงอรกมล ลาพรมมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงกวิสรา สีส่วน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ทองรอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กชายธราเทพ บุญทาทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงวรัญญา เลิศสว่าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญทาทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กชายอานนท์ บุญทาทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พิลากรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กชายชนกานต์ อ่อนเทศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กชายณัฐพล หอมหุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กชายณัฐภาส บรรลุ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทรศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กชายพสุธา จันนะรา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กชายรพีภัทร จันทิมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กชายวรพล สวนเพชร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงสุวนันท์ วันดีรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กชายอิทธิพล ยะราช
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงเยาวพา พิมพ์สมโภชน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงไพลิน บรรลุ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พาสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงกุลธิดา บุญเสนอ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กชายจิตติ บัวแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงฐิติมา กัณหา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงโชติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กชายธนากร แม่นทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงนันท์นภัส สามสี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงนำทิพย์ มาลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงพรหมพร ปนทุมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ วันทาสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ คำดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีลาเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงวัชรี ศิรินัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงวัลภา แซ่จ๋าว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงวาสนา ศรวิชัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กชายศฎายุ เอ็นดู
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงศิริพร จันทสิงห์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงศิริโฉม อุตทะวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๕๑

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

สายเสน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงอรนิดา ดวงบุบผา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ ธรรมวัติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ใต้ชมภู
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงเสาวรักษ์ คำพินิจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กชายโชคชัย อองไชย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กชายกฤษฎา ประทุม
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงกวินธิดา ธิพรมมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำแพง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กชายจักรพันธ์ พิบูลพงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กชายชลธี เถาว์พรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศิริวร
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กชายปยวัฒน์ นามสิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงพนิดา สามสี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน ดวงแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ หาญชนะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงวริศรา สุตันตังใจ

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กชายวีระยุทธ กาภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงศศินิภา ธานี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงศิรภัสสร สายโน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงสิรินาถ อุดมสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กชายอนุชาติ พละศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงเมธาวี สืบสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๗๔

นายขจรศักดิ

์

บุญทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๗๕

นางสาวฐาปณี วราพุฒ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๗๖

นายณัฐพงศ์ ดาราษฎร์
๒๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๗๗

นายณัฐพงศ์ วงลำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๗๘

นางสาวธาราทิพย์ ชัยภักดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๗๙

นายนันทิพัฒน์ เกษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๘๐

นางสาวผ่องศรี อนันต์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๘๑

นายพงศกร วงษ์แก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๘๒

นางสาวพรนภา บัวทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๘๓

นายยศกร โพธิทัด
๐๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๘๔

นางสาววรนุช บูรสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๘๕

นางสาววิจิตรา ศิริพัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๘๖

นายวีรภัทร คุมมินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๘๗

นายศักดา สังกิจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๘๘

นางสาวสมฤดี ครองใจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๘๙

นายสหัสดินทร์ เดชมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๙๐

นางสาวสหัสวรรษ เดชมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๙๑

นางสาวสุกัญญา ขลุ่ยแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๙๒

นางสาวสุชาดา กาสา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๙๓

นางสาวสุดารัตน์ วงษาบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๙๔

นางสาวสุนันทา มยุเรศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๙๕

นางสาวสุวนันท์ บัวเงิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๙๖

นายอนุชิต สมเพราะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๙๗

นายอภิเดช พรมชาติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๙๘

นางสาวอลิษา ศิรินัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๗๙๙

นายเกียรติภาพ ทนดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๐๐

นายเกียรติศักดิ

์

ชืนภิรมย์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๐๑

นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วคันโท
๑๔/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๐๒

นางสาวธารินี ไชยโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๐๓

นางสาวนริศรา บุตรดา
๐๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๐๔

นางสาวนิภาภรณ์ โอวาท
๒๐/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๐๕

นายปรีชาชาติ มะตูม

๑๘/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๐๖

นางสาวปนแก้ว เลขสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๐๗

นายภาณุเมศ พงษ์ชาติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๐๘

นางสาวมลวิภา พุ่มจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๐๙

นายรณชัย อนันต์
๑๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๑๐

นางสาวลำดวน เบ้าทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๑๑

นางสาววนิดา พรมโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๑๒

นางสาววรดา ชาวลำปาว
๐๘/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๑๓

นายวายุ พึงพิง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๑๔

นางสาววิภาณี สิงห์ซอม
๓๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๑๕

นางสาววิภาพรรณ พรมประพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๑๖

นายศตวรรษ มาลาศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๑๗

นางสาวอรวรรณ ลุนพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๑๘

นางสาวอุทัยพร ทองลือ
๑๕/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายจักรินทร์ แก้วพวง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กชายธีรเนศ เกิดเปยม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กชายปกรณ์ แก้วพวง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กชายพัทธพล สีภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สายโส
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา โพธิขาว

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กชายกวีชัย คำอุดม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาลี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงชนิสรา พวงพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทองงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กชายธีระพงษ์ ทองบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กชายภาคิน ทองงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กชายรัฐพงศ์ ทองบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กชายศักดิธัช วิชาไพร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กชายสมคิด สายคำภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กชายสมพงษ์ สายคำภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กชายสมยศ ทองบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงสายธาร พิมพ์เกษ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา ไมอินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงสุภัสสร บุตรแดง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงสุภาพร บุตรก่าน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กชายเกียรติชัย คำคลี

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ กรศร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงเฟองฟา ชาลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองงาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กชายตะวัน บัวมาศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงปรียานุช ทองงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไชยภักดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กชายพรชัย ทองงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงพัชรา ไชยภักดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงพัชราพร ทองบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กชายมนัสชัย ศรีอาจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กชายมนัสพงษ์ บรรลุฉัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ เหมือนมาตย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงเพลงขวัญ วันทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงกัญจนาพร คำภาสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มีถาวร
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๕๙

นายธนศักดิ

์

คำภาสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงปวีณา ใยชวด
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๖๑

นายสุพัฒน์ ทรัพย์สมบัติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อนันต์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ฮุงหวน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กชายณัฐวุธ ใสกระจ่าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กชายธิติพันธ์ คุณธรรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กชายนนทพัทธ์ ลินลาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยเชษฐ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงพรทิพย์ นามวงษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกรูด วัดมะกรูด  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สารภาค
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กชายกิตติพงษ์ กิงผา

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กชายกิตติพนธ์ ธรรมสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กชายจักรภัทร สุขอ้วน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บัวลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิมพร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กชายธนชัย สมภาวะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ แสนคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงนัทมน อิมหนำ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กชายนิติภูมิ นนทา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๗๙

นายประวิทย์ อินอ่อน
๐๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กชายปติชัย บัวหอม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กหญิงพริริสา ผาอินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กชายพิชิตชัย สีทะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กชายพิตตินันท์ แสนคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กชายรังสิมันตุ์ ผิวละไมย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงวิภาวี โพธิงาม

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กชายอติรุจ เงานอ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชันพรมมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กชายเทพสวรรค์ อินตะนัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงเบญญาภา วิไล
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กชายณัฐพล สมปาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กชายทศพล นามพรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงชยาภรณ์ เรียมปวง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ รวมธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กชายพิชญะ เชียงเงิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีจันฮด
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กชายเข็มชาติ รัตนปญญา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กชายชาญณรงค์ ผาลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กชายดรัณภพ แซ่ไหล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กชายรังสิต ภูติยา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กหญิงอินทิรา เกษแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กชายเดชศักดิ

์

ตรีคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงกรรภิรมย์ ใสสะอาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นันทา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา ตุลาโมคข์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงกุสุมา เหล่าแค
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กชายวุฒิชัย พละศักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กชายถิวายุ สุขอ้วน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงเกวลิน แย้มพุฒ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงกมลดา ไกยชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงกานต์มณี พิลาสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงจิตราภรณ์ บุญนำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กชายจิรพัฒน์ บุญอินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงชินีวรรณ ศรีใส
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงณัชชา ศรีวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กชายดนุเดช แก้วทชาติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กชายต้นกล้า แก้ววงษา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กชายทัยธนา ภาคะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กชายธนกฤต ศรีรักษา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กชายธนธรณ์ สอนไชยาท
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ อัมภรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กชายธีรภัทร คำโสภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กชายธีรัญจกรณ์ ศรีเสริม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงปริฉัตร มีอำนาจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สิงห์ซอม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงภัทราพร คำแคว้น
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กชายวรพล สุปะเถ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงศรัญญา กินนลี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ จิรานุวัฒน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงศศิธร สีบุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

สหัสจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงอรจิรา หงษ์อินทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงอรปรียา คำผาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงอริศรา ศรีสำอางค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กชายอัครพงษ์ สายลาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กชายอัฐพล สุวรรณธาดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๓๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชาดา

สืบสิมมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงกุลรัตน์ ราชบุญคุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงชนัญชิดา สีหาบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงฐิตาพร ทองศรีชุม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กชายธนวิชญ์ ทิโน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กชายธนากร ทองลือ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กชายธนาวัฒิ กตัญู
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กชายธีรวัฒน์ กรวยสุวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กหญิงนริสรญา แก้วมะณะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงนิภัทธา สุมนศิลป
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กชายปารวัฒน์ สิมณี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กชายปุณยวีร์ อุ่นหล้า
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กชายพยุงศักดิ

์

ไกรษี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ผกา คำลือ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กชายระพีพัฒน์ ทาตะบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี โพธิกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงศรัญญา คำเพราะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงสริตา มุ่งหมาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา บุญช่วน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กชายอนุชา วรรณรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงอริสรา ประทาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงอัญญารัตน์ มนัสศิลา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงอารียา แก้วรักษา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กชายอิศรานุกูล สะอาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กชายเควิน เลอมวน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กหญิงเทวิกา กงแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กชายแทนคุณ สีดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กชายกริษณุ อินตะนัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กชายกฤตวิทย์ แสวงพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงกานดา อ่อนนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ดำริเลิศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กชายบุญธิกร ทาดาวงษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กชายบุญพรหม สังวัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กชายประกอบการ สมบูรณ์ทรัพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กชายปริญญา ทำสะอาด
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กชายปญญา สนทยา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กชายปยะพล สุตภักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ นามเกษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดีเกตุ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงวีรภัทรา แซ่ตี

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กชายวีระพล นามม่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กชายศักดิสุริยา

์

สัมมาวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ไผ่เลียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงสมัย ผิวอ่อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงสุมิตตา บุญร่วม
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กชายอัษฎา ตาทุวัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กชายอู่ทอง เขาทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงเข็มมิกา สง่าสิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กชายเทวา ดาดวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กหญิงเรณู ลิงไธสง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กหญิงกณิกา พรมมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กหญิงจิราพร สิงห์ซอม
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงฐิติมา ทิพย์ทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กหญิงณัชชา ประคำแหง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงณัฐกมล ลาอำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กชายธนากรณ์ กันภักดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กชายธรรณธร เมาหวล
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ แสวงพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กชายบริรักษ์ ผิวจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงปนัดดา ศรีเอิบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๙๘
เด็กหญิงประกายแก้ว

นารี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กชายปริวัฒน์ มะโนชาติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กชายปญญา ก้านแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กชายภานุเดช แก้วพวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงยุพา ฮ้อยคำภา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กชายรัตนศักดิ

์

พิทักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงรัตนา จันทาน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กชายวิหาร วันเสาร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงศิริรักษ์ ระดวง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงสุณิสา มาลาศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงสุดา จันดากุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงสุพัตรา สารสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กชายสุริยา ตาทุวัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กหญิงสุวรรณา บังเอิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันดา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงอรทัย ผิวหอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงอรวรรณ สีใส
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงอริษา ทานทิพย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กชายอัศราวุธ คุ้มบุญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงเกศวดี พรมพิมาร
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วามะลุน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงเบญจพร ก้านแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงโสภิดา ดาดวง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วายโศก
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กหญิงจุฬารักษ์ ไกรยา
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ ศรีสวย
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงทัศนีย์ กลินกล่อม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กชายธนากร มีสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กชายปรีชา พโยม
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงวนิดา ฮ้อยคำภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กชายวรพจน์ มะโนชาติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กชายวัชรินทร์ กงล้อม
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงวิภาดา พโยม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กชายสุธิชาติ สิทธิพร
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๓๒

นางสาวสุภาพร พรหมาย
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กชายสุริยา วันเสาร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กชายสุลักษ์ รสชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กชายอรรคพล กุลศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๓๖

นายเกรียงศักดิ

์

สัมพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กชายเทวา จำปารัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุพรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงเมวดี จันสิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กชายเอกราช มาระสา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ผลดา
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายวิทวัช หลวงเดช
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กชายศักดา กงล้อม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กชายศุภกิจ โจมสติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงสมจิต กันยานี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กชายทิวากร จันทร์ทง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กชายธนชิต โกศล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กชายธาราดล กงล้อม
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กชายพรชัย กงล้อม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กชายอัมรินทร์ แจ่มเชือ

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงเปรมวดี ไชยพรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กชายคณาธิป สาวิสิทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กชายจักรพงษ์ ไชยศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มารมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กชายณัฐพล โสผล
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงดวงตา แก้วรักษา
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กชายพงศ์ศิริ ศิริจันดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กชายพสิษฐ์ มงคลแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เลิศผล
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงวณิชชา ตามบุญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กชายสิทธิกร ศิริรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แอฟู
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กชายสิริชัย เลิศผล
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงสุนันทา สาระมู
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กชายสุรนาท ชัยเพ็ชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงอังคณา ยาหอม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงอาริสา แก้วขันโท

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ สังลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงเบญจมาศ สิทธิพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธงชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงนริศรา ชุมชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงนุชนารถ ศิริจันดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กชายพงษ์พร ศิรินัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงมลฑิรา พอชาลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แก้วใส
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงศศิกานต์ คูณแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กชายสุจินดา นามวิชา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กหญิงสุภาพร แก้วรักษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงอรอุมา สุภเลิศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงอริสา นามวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงอลิชา อนุอัญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงอัญชลี ทองดีวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงอัมพาพรรณ สายจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กชายกฤษดา วิเศษหมืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กชายจรัญชัย เสาเวียง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงจิตติพร ขวัญยาใจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงชลทิพย์ สวัสดิราช

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กชายชาญณรงค์ ดาวเรือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงชไมพร สงวนสัตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กหญิงฐิราวรรณ เหลียวสูง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กชายทักษ์ดนัย อบอุ่น
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๙๒

เด็กชายธีระยุทธ โคตรพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงนิรมล ยศศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงมณฑิตา ศรีแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กชายวัชรินทร์ กาลพฤกษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กชายอัครพล จิตติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา วงค์เจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๙๘

เด็กหญิงเกษมณี บุญมาก
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงเจนจิรา สายแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๐๐

นางสาวจุฑามาศ แอมโอด
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๐๑

นายธนาธิป สุวรรณศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๐๒

นางสาวนิภาพร มงคลแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๐๓

นางสาวปาริฉัตร คำพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๐๔

นางสาวปาลิตา คำสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๐๕

นางสาวพรสุดา รัตนพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๐๖

นางสาววราภรณ์ ภูมิลักษณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๐๗

นางสาวอริยา ร่วมใจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๐๘

นางสาวเจนจิรา บุญรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๐๙

นางสาวเนตรนภา บุตรดาษ
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๑๐

นายกฤษณะ ศรีบุตรดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๑๑

นางสาวกาญจนา คำศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๑๒

นางสาวกานดา ศรีด้วง
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๑๓

นางสาวกานดา สายตัง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๑๔

นางสาวกิตติมา โนนสัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๑๕

นายคมสันต์ สุระสิงห์
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๑๖

นางสาวจตุพร โสภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๑๗

นายชัยมงคล วันดีรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๑๘

นายฐาปกรณ์ ไพฑูรย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๑๙

นางสาวณันธนาภรณ์ ใจแจ้ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๒๐

นางสาวทอฝน ศิรินัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๒๑

นางสาวทิพย์อักษร ธงชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๒๒

นายธวัชชัย แก้วรักษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๒๓

นางสาวธิดารัตน์ ธงชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๒๔

นางสาวธิติยาภรณ์ สมวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๒๕

นางสาวนัฐวรรณ สุขศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๒๖

นางสาวนิภาวัลย์ นิยมญาติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๒๗

นางสาวนุชจรินทร์ ดาดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๒๘

นางสาวนำฝน ศิริยา
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๒๙

นางสาวบุษบา เสมาคง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๓๐

นางสาวปรีญานันท์ จันทร์เรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๓๑

นางสาวพรทิพย์ สิริชัยรัตนกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๓๒

นางสาวรดามณี งามงอน
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๓๓

นางสาวราตรี นัทธี
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๓๔

นางสาวรุ่งทิวา ท้าวคำหลง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๓๕

นางสาววรรณนิดา อาสหาว
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๓๖

นางสาววรรณฤดี คล้ายจิตรมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๓๗

นางสาววราทิพย์ นามวิชา
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๓๘

นางสาววริสรา บาศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๓๙

นางสาวสิริรัตน์ บุญขวาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๔๐

นางสาวสุกัญญา สิงห์ซอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๔๑

นางสาวสุนิสา ร่วมใจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๔๒

นางสาวสุภาพร โสภา
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๔๓

นางสาวเกสรา กำเนิด
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๔๔

นายเกียรติยศ ศรีรักษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๔๕

นายเทพธารินทร์ สมวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๔๖

นางสาวเพชราภรณ์ กระแสเทพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๔๗

นายจาตุรนต์ สวัสดิราช

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๔๘

นางสาวจิราพร สาระมู
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๔๙

นางสาวทิพย์วารี ศรีฟา
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๕๐

นายธนพนธ์ สุขศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๕๑

นางสาวธัญญลักษณ์ บุญพอ
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๕๒

นายธีรศักดิ

์

ศรีปตเนตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๕๓

นายนพพร วงษ์มณี
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๕๔

นางสาวนาราภรณ์ แสงสันต์
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑๙ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๕๕

นางสาวนุจรินทร์ สุภะเกษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๕๖

นางสาวนุชนารถ กาลเมฆ
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๕๗

นางสาวปาริฉัตร พันธ์แก่น
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๕๘

นางสาวพรรณวิภา งามงอน
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๕๙

นางสาวพรวิภา บัวศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๖๐

นางสาวพัชราภรณ์ นนตา
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๖๑

นางสาวมณฑิกา วงศ์พุฒ
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๖๒

นายวรชัย สิงห์ซอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๖๓

นางสาวศิริกานต์ดา จันทร์ดวงศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๖๔

นางสาวศิริวรรณ สวัสดิราช
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๖๕

นายสิทธิพงษ์ หวังผล
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๖๖

นางสาวสุรีย์ ดอนกระโทก
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๖๗

นายอัญเชิญชัย สร้อยกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๖๘

นางสาวเอือมพร

้

สังขะพงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงกัณฐิกา คำสารี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กชายก้องภพ ชมเสียง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงชนกนันท์ แข็งนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๗๒

เด็กชายชนชนะ คลืนพลกรัง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา อาจคำพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ร่มโพธิชัย

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กชายธนาธิป อุปสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๗๖

เด็กชายธีรรัชชัย อินลี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงนภัสสร ท้าวพรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงบวรรัตน์ เรืองศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๗๙

เด็กชายพรรนุวัชร์ ศรีแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๘๐

เด็กหญิงพิชชาพร นธีนาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พลสมัคร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๘๒

เด็กชายภูชิต สิงห์นุช
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๘๓

เด็กหญิงมยุรี สุดชอบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๘๔

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ขาเรรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๘๕

เด็กหญิงลลิตา บุตรดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงลักษมี โพตุ้ย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงวริศรา สัมพันธุ์จิตต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๘๘

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ บัวศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๘๙

เด็กหญิงวิรัชญา พงศ์สัมพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๐ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๙๐

เด็กหญิงวิไลพร ลัดดาทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ กล้าหาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กชายวุฒิชัย คะหาญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๙๓

เด็กหญิงศศิธร บุญเย็น
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๙๔

เด็กชายศุภกร ดวงพรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงศุภนิดา โพธิเอียม

์ ่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๙๖

เด็กหญิงสิริยาพร ขันธวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา ต่างทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กชายสุธิราช บุญน้อม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงสุพิชญา โล่ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กหญิงสุพิญธิยา ยาตุนุเคราะห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงสุวิชญา งามแสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กชายอภิรวัฒน์ โนนน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยสาร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงอรทัย บุญปญญา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กชายเจษฎา ภาควิชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๐๖

เด็กชายเจษฎา มังคะกาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก่นศิริ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงจิรชยา บุญเย็น
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๐๙

เด็กชายณัฐพนธ์ เพ็งจะเทียม
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๑๐

เด็กชายทิวากร บุญสาลี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๑๑

เด็กชายธนกร เติมไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงธีราพร พรหมคุณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๑๓

เด็กชายนราชัย บุญปญญา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๑๔

เด็กชายพงศกร ตีกา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๑๕

เด็กชายพิชชากร บูรณ์เจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๑๖

เด็กชายมงคลชัย อาจสาลี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๑๗

เด็กชายรัชชานนท์ มีบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงวิมลพันธ์ ราษีบุตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๑๙

เด็กชายศตายุ โอ้อารี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๒๐

เด็กชายเจตชฎา พิมพ์ศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงกัญจนพร จันทรพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงทิพวรรณ พรหมคุณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กชายธีรพงษ์ พรหมทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กชายนนทวัฒน์ วรรณปะเก
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๑ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงนันทิดา เกษราพงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงพลอยมณี ห้วยจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กชายภูวดล พรหมทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ทองปญญา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กชายราชา พันธ์ขาว
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กชายวรนันท์ จำป
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ดาดวง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กหญิงศศิวิมล สุดชอบ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงสภาพรณ์ พรหมคุณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กชายสุทิวัส จินาวัลย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงอนุธิดา ชินคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ จอมคำสิงห์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๓๗

นางสาวชนาภรณ์ ชนะโยธา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๓๘

นางสาวณัฐชา จรทผา
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงดลัลพร บุญชาลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๔๐

นายตรัยรัตน์ พรหมคุณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๔๑

นายธนพนธ์ สุภาพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กชายวรท ตินทุกศิริ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๔๓

นางสาววรัญญา วงศ์คำจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๔๔

นางสาววรารัตน์ อุปภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กชายวีวัฒน์ บุญปญญา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๔๖

นางสาวศิระภัสสร แดงงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๔๗

นางสาวสุภาวดี ดวงพรหม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ห้วยจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๔๙

นางสาวกฤติยาภรณ์ พรหมทา
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๕๐

นางสาวกาญจนา จันทะพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๕๑

นางสาวกิตติพร ใยสี
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๕๒

นายธนพล จินาวัลย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๕๓

นายธันวา สอนเศษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๕๔

นางสาวนุศรา พึงพัก

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๕๕

นางสาวปรางค์วลัย ศรีวิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๕๖

นางสาวพรชิตา โคตรุชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๕๗

นายภคพงษ์ ธรรมสุรักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๕๘

นายวรวิทย์ พรหมทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๕๙

นางสาววันเพ็ญ จินาวัลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๒ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๖๐

นางสาวสุดาพร ทองไพร
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๖๑

นางสาวสุวรรณา มะเดือ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๖๒

นางสาวอรอุมา กัณทะพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๖๓

นายอิทธินันท์ นนท์ตา
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๖๔

นางสาวเบญจพร มะลิ
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๖๕

นางสาวจันทราภรณ์ พรมเสนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๖๖

นางสาวจิดาภา พรหมทา
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๖๗

นายจิระศักดิ

์

บัวหุ่ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๖๘

นางสาวชุติภรณ์ สุทธวี
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๖๙

นางสาวบุษบา อินทา
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๗๐

นายปองคุณ พรหมทา
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๗๑

นางสาวพลอยพรรณ อ่อนวรรณะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๗๒

นายภาสกร เกตุศิริ
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๗๓

นางสาวรัญชิดา บุญเย็น
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๗๔

นายรุ่งสุริยา มุ่งงาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๗๕

นายวรธน พรหมคุณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๗๖

นางสาวศิริพร สีเขียว
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๗๗

นางสาวสราลี บุญปญญา
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๗๘

นางสาวสุกัญญา อินทา
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๗๙

นายอนุรักษ์ ศรสำแดง
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๘๐

นางสาวอังคณา บุญเย็น
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๘๑

นางสาวอุมาพร แดงงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๘๒

นางสาวเจนจิรา นนท์ศิลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กชายภัทรนันท์ ศรีเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงสุธินันท์ ศรีเลิศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กหญิงสุนิสา สมใจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชินบุตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยสาร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแต้ วัดขอนแต้  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ โทตันคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงณัฐนรี แหวนวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นามไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงสุนิสา บุญศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กชายกิตติทัต สถาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีขันธมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ปนะถา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๓ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กชายณัฐกมล บุตรดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงปยณภัทร พรมจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทวีจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กชายวีระยุทธ ยอดโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กชายศุภากร แหวนวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงกฤตพร บึงไกร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กชายก้องเกียรติ มังคชาติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงขวัญณภัทร กระสังข์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กชายจิรพัฒน์ สุขคุ้ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงจีราพัชร์ แหวนเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กชายธณภัทร เฉลิมรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๐๖

เด็กชายธนธฤต ฤทธิพยงค์

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กชายธนาเดช สีดาดิลกกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กชายธันวา นรดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กชายนิพิฐ ทองมา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงปภัสสร รัตนวัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๑๑

เด็กชายปริเยศ ศรีตวัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงปยะธิดาวัลย์ อุดมสมุทรหิรัญ
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงพริมา ประภาสัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ อสิพงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ แหวนวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๑๖

เด็กชายพุฒินาท ประมวล
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงภคพร ประมวล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๑๘

เด็กชายภูวนารท อาจหาญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงยวิษฐา หล้าคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๒๐

เด็กชายรัฐกฤษฏิ

์

จิรชัยชยานนท์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงรับขวัญ กำจัด
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๒๒

เด็กชายวงศกร ศรีเทพ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงวรัทยา วารินทร์กุต
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงวริศรา ต้นกันยา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๒๕

เด็กชายสมพงษ์ ประทุมวัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๒๖

เด็กชายสุรทิน แสงชมภู
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๒๗

เด็กชายอนุวรรตน์ ทองกำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๒๘

เด็กชายอรรถชาติ แสงวงเดือน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๒๙

เด็กชายเจษฏา แสงมาศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๔ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงเบญจภรณ์ จันทร์ประโคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงกัลยวรรธน์ นาโสก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๓๒

เด็กชายกิจชัย กุประดิษฐ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๓๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อสิพงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๓๔

เด็กชายจิรายุ ไกยกิจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๓๕

เด็กชายชนาวีร์ คงขุรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๓๖

เด็กชายทยาวีร์ กลีบฉวี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๓๗

เด็กชายนฤบดี ขาวสะอาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๓๘

เด็กชายพรชัย พานชนะชัยวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงพัทธริดา อาจหาญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงภิรัตน์ดา อัคชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงรุ่งนภา คำพระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๔๒

เด็กชายวราวุฒิ ทัดไพร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ แหวนวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงสุชาดา ศิลาทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๔๕

เด็กชายอนุชิต แหวนเงิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๔๖

เด็กหญิงเกษศรินทร์ แก้วแสงใส
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กชายเลปกร ไชยสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงแพรวา คูณผล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กหญิงนิราภร จาตูม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงพนิดา บุตรดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กหญิงระรินทิพย์ พร้อมญาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงสายฝน ประเสริฐ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กชายสุพจน์ เงินดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๕๔

เด็กชายจักรภัทร ยอดทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กหญิงนิตยา โสภาบุตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กชายปยวัฒน์ บุญประกอบ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๕๗

เด็กหญิงรัตนา สีสัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กชายราเชนทร์ ไชยชาญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามฆ้อง วัดระกา  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงกนกพร หงส์ศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กหญิงกรรวี ศรีสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กชายณโมพิชญ ทองสังข์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กชายธนพล แหวนเงิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๖๓

เด็กชายธนรัตน์ จันทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงบุญญิษา พลเยียม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๕ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๖๕

เด็กชายปริภัตร์ ศรีลาชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงภัทรวดี จรเด็จ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๖๗

เด็กหญิงภุมรินทร์ บุญเสริม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงมัลลิการ์ จันทร์เทศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๖๙

เด็กหญิงฤดีรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ อุปมัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กชายสิทธิเดช ทองชุบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กหญิงสิริกร แหวนวงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงสุชัญญา บุระคร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กชายอัจฉรา อาสา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงเกวลี เสียงเพราะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงกชกร บัวบาน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงกวินธิดา สุทนต์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กชายครรชิต ปูพบุญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงจิดาภา แก้วใสย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงจิรนันท์ ปูพบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงจีรนุช ปูพบุญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กชายทานุทัต น่าชม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ แหวนหล่อ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กชายนวิน ชุมจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๘๕
เด็กหญิงนันทนียาภรณ์

เทียบแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงปภัสสร จอยศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงปริชาด โยธาจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงพรชิตา ทับทิม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๘๙

เด็กหญิงภัทรวดี พงษ์งาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๙๐

เด็กชายมงคล แสนจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ทีฆา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๙๒

เด็กชายวรินทร แก้วใสย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงวิภาดา แก้วบุรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๙๔

เด็กหญิงวิมลสิริ ไกรวิเศษ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ชาติมนตรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๙๖

เด็กชายศุภชัย พันธ์ศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงศุภสุตา พาหา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงสร้อยทอง แพงศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๓๙๙

เด็กชายสันติภาพ ดีขอพบสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๖ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงสายปาน บุดดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงสุกันญา ลาดงเมย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงสุภษา ชุมจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๐๔

เด็กชายอัครจิตร จันดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๐๕

เด็กชายอัษฎา คำแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๐๖

เด็กหญิงกนกอร แก้วใสย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๐๗

เด็กชายกฤษดา แจ่มศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงขนิษฐา เวียงนนท์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๐๙

เด็กหญิงจารุมน แจ่มศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงชลิตา มณีศิลาวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ กระทุ่มนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คะเชนรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๑๓

เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วใสย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๑๔

เด็กหญิงปรียานัฐ ชุมจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ แจ่มศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงพิยดา ธรรมจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงภิฆัมพร แก้วใสย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงรัญชิดา รักรอด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๑๙

เด็กชายวิทยา แก้วใสย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๒๐

เด็กชายสิทธิสาร ดวงบุบผา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๒๑

เด็กชายสินธนา พาหา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๒๒

เด็กชายอนันดา มะแซ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ชุมจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงอรณี แก้วใสย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๒๕

เด็กหญิงอารยา แก้วใสย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๒๖

เด็กชายเจตษฎา ยงพรหม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๒๗

เด็กชายเษกปกรณ์ ชุมจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๒๘

เด็กชายกตัญู พาหา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๒๙

เด็กหญิงจีรนันท์ พาหา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงทิพย์วัน บุญราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ พาหา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงปณิตา แก้วใสย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๓๓

เด็กหญิงปาริชาติ แสงเกษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๓๔

เด็กชายลอย พาหา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๗ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงวรัญญา หอมอ่อน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงวรัทยา ยืนยง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงศศินัน เท่าอ้วย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนะวัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๓๙

เด็กชายสารัช นามประมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กชายอติชาติ เขียวแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงณภัทร คำพานสูงเนิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงดวงกมล สู่บุญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงพิลาวัลย์ สุสังข์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงมีนา จันทรางกูล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กชายวาคิน แสงแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กชายศิวกร ยุบไธสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กชายศุภฉัตร์ พันธ์ศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงสุชานาถ สุขพร้อม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์ศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงกรรณนิกา สุภาพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงจารุนิภา สิงห์คำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงจิรภา ปยะวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กชายชยิน ไชยเนียม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กหญิงญาดา ธีรนันทสาร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๕๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ สโมสรสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๕๖

เด็กชายติณณภพ ไพรวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงนัชชา เพ็งวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๕๘

เด็กหญิงพัชรพร ปยะวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๕๙

เด็กชายพีระพัฒน์ สมหนองหาร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๖๐

เด็กชายวิวัฒพงษ์ เรืองสุขสุด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๖๑

เด็กหญิงวีรพร ยางงาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงสิรินทรา สิงห์คำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๖๓

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

แสงแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๖๔

เด็กหญิงสุรัตน์ดา สิงห์คำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงอรธิดา นาแพง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๖๖

เด็กชายอัครเดช ชุมจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงอุมาพร แสงแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๖๘

เด็กชายกฤษกร เพราะกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๘ / ๓๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๖๙
เด็กชายก้องภพ ปยะวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๗๐
เด็กชายดาวิน ปยะวงษ์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๕๙/๑๑๔๗๑
เด็กชายพิเชษฐ์ ยางงาม ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒๙ / ๓๒๙

้
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