
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒๑,๕๘๙ คน ขาดสอบ ๔,๔๕๖ คน คงสอบ ๑๗,๑๓๓ คน สอบได้ ๘,๑๓๘ คน สอบตก ๘,๙๙๕ คน (๔๗.๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายทวีโชค แก้วสิงห์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงอลิสา กิงทอง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงปนัดดา บุญส่ง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงสุวภัทร นาคบาตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายพุทธคุณ แทนกุดเรือ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายศุภสัณห์ หลักหาร

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงนิภาพร มัดสมาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายอภิชาต บุญหนัก

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงดัสชกร ปองกัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายนิฏฐิตะ ยอดแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายศิวกร งามศรี

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายอัมรินทร์ แก้วคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายธนโชติ ประสานทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สังลา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงพัชรี ยาศรี

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายกฤติพัฒน์ เจ็กภู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายณฐวร หมืนศร

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายวันชัย จิตโชติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายนิธิกร หมางสูงเนิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วเชียงทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงศิริจรรญญา อินทวี

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายกิติพงษ์ วงศ์ลีศิริวิวัฒน์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงมณีนุชร์ ยาเคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายอัคเดช กมลโภชน์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายพุฒิธร สยุมพร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายเจษฎา วงศ์สุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงพุทธชาติ พิมพ์ทอง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายณัฐพล อุตสาหะ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงอาทิตญา วะราพุฒ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายจิรายุทธ บุญส่ง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายชัชวาล อภัยศิลา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงปลายมาศ วันทา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงอุพรรณวดี พรใส

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงมุททิตา ทองยืน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงนันทิตา กนิษฐาพยาฆร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชตะวัน

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงจีราพัชร ธรรมคง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงมานิตา สุทธสนธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงภัคจิรา สวัสดิราช

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายณัฐดนัย คำศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงกานต์ชนก สุริยเลิศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายศราวุธ กิงวงษา

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายสิริมงคล ตันรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงธัญสิณี ทองนวม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงประภัสสร ลีลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ นามบุตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายประวิณ คุณสมบัติ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายนันทวัฒน์ จงรัก

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายวีรภาพ วังศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงชลนิชา ชาญชิตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายศุภชัย ยอดทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายณัธพงษ์ ปางสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงธันยพร วิลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงสายใจ พิมพ์โพธิพันธ์

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายบัณฑิต ศรีจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายปฏิกร ยกผล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พิลาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายเปรมนภัส หัถชีพ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงเอวิกา พรมดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายนภณัฐ ศรีทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงณันฐิชา หรีเรไร

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงติณนา พรมชาติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงสุวนันท์ มณีวงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงวิราวัลย์ งามศัพท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายโกศล สาหมอตอน

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๖๖ เด็กหญิงจุฑาธิปกรณ์ พันธุ์พิศาล
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงทสญาณี นะรา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงสุนันทา โฮมลาภ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายวรุณ ทวีศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ สีดำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ โนรินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุทธิวัฒนะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงนภัสสร ขุหลุ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายเมธี มรรคา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุพรรษา ชุ่มอินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายคุณากร อุปริพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายธนกร มะณู

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายนิติวัฒน์ วิเศษหมืน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงธวัลรัตน์ อุดทา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายอภิรักษ์ เทินสะเกษ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงนวรัตน์ จวงการ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุภิศรา มหาโภชน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงสุกัญญา พัดเปยมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ขุนทรัพย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายธนากร บัญญัติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงอรมณี อินทโร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงณัฐพร ศรีด้วง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายวิทวัฒน์ ผิวงาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายจักรินทร์ บุญตัง

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงนิติยา บุกทะเล

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อุตราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วารีพัฒน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายอานนท์ สงวนแบบ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงทิพปภา กิงสกุล

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงมนัสวี ดีอ่อน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงวรัชญา บุญอินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงเบญจพร แก้วพิลึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงสุพัชญา มณีศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายสรรควรรษ วิเศษหมืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงศลิษา สวรรค์ดอน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๐๒ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ แก้วเพชรมะดัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายภูคำ สำเภาลอย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงปาณิตา โสภา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายธนากร คำโพล้ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงจิรัชญา แก้วกล้า

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงนลัททิพย์ สมใจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ พิมูลชาติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายวราพล อินทะเสน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงณัฐชา จำปาเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงศ์ซา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงเลิศฤดี สีคำเม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายนิกร ตันรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงอรธิดา คนเพียร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายบูรพจน์ แซ่กิม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงกุราภรณ์ แก้วเชียงทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงสุทธิดา อำไพ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงสุธิตา กิงทอง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงกษมา จารุนัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงอัฉรา หลวงนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายภรัณยู กิงผา

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงแพรวา โพธิขาว

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงนิมนวล

่

วรรณทวี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงมาลา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายภูวเดช เสาเวียง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงอารยา จังวิเศษพงศ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายบุญชู เกษม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายทวีชัย การะพรึก

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายทวีโชค การะพรึก

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายชวัลวิทย์ ไพรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงอรดี ลีคำแซง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงกัญญาภัส สมรักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คุณานังค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงชาลิสา ยันรัมย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงอริศา ถาคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงบัวชมภู อบเชย

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๓๗ เด็กหญิงเกตน์นพาณิช
คำนึง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงประติภา สงวน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงจิยวดี ขันลุน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายสกล พึงภักดิ

่ ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงอรัญญา ทัดแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงปยนุช ทองปญญา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายวรภพ ประชาราษฏร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายสุระชัย อินทศร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายตะวัน แสงสว่าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ทองกันยา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายณัฐวุติ ยิมพัด

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงอธิชา สาระชาติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงภาวินี จันทสมุทร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงกันติชา คันทะจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายสุรัตน์ สายสิงห์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๕๒
นางสาวอรณีย์ หาคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงรพีภัทร ศรีปตเนตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงพิมใจ ช่างเกวียน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายกฤษฏากรณ์ ศรีละพันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายธนพล พงศ์พันธ์เทา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายทศพล บุญส่ง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายธนบดี ปางสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายพิสิฐชัย บุญนำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายสวีทพีส รวยรืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายจิระพงษ์ โมทะจิตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงพิมพิไล วิถี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา สืบบุตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงธารธาดา แก้วเจียมจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุธารส

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงเบญจมาศ เสาเวียง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงดวงฤทัย สาระโท

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงสุจารินี เกษร

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงอารยา โคสารคูณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายกิตติพล ดวงมาลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงพิไลวรรณ สาระ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายชนาพร ประชาราษฎร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายนันทวัฒน์ แสนปาง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายอนุชา รัตนวัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงพิยาดา สีคำแซง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงชลธิชา คำแถม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงวิไลพร อนันเทพา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงกมลเนตร สามารถ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายวุฒิชัย อุทัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงดวงหทัย แปลยาว

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายมนัสวิน ตนเฮียม

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงชลธิชา จันเทวา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงสุภิญญา อินทา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายกฤษฎา มังษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๘๕
นายนันทครูส พุ่มสระ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงกมลชนก ปกโคทานัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๘๗
นางสาวกชพรรณ ลุนศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงนริศรา ชุมชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๘๙
นายพงศกร คำโสภา

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๙๐
นางสาวจตุพร ผลดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๙๑
นายเจษฎา ไชยวุฒิ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๙๒
นายอนุรักษ์ พงษ์สุวรรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๙๓
นางสาวสมฤดี ปริวันตัง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๙๔
นางสาวธิดารัตน์ ศรีทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๙๕
นางสาวอารียา ฤทธิเดช

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๙๖
นางสาวสุพัตรา พลรักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๙๗
นางสาวกาญจนา สิมศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายนันฑิพัฒน์ ปะวันโน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดทุ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายบุญประสิทธิ

์

อินทะนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงสุวนันท์ โคษา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดทุ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงนรารัตน์ จันเทพา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสือบอง วัดทุ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายเจษฎา บุญชิต

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงกรองแก้ว อุดด้วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายนันทพัทธ์ นำจัน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายอภิวิชญ์ เทียมขุนทด

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายปรีชา วิสาร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงรดามณี ลันดา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงพัชราภา ดำสำอางค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงนิตยา ทรงกลด

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิสาพล

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงแพงจันทร์ ดลประสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ศรีมาศ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายวัชระพล คุณมนะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายจันทร์ธนิต กันยามัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายณัฐพล ทรงกลด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงขวัญกมล จำปาขีด

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวรัญญา ทรงกลด

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงพรอำภา ทรงกลด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงอภิญญาพร ศรีหะจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงสุทธิดา ไกรกระโทก

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงพลอยมณี แจ่มศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงมลฤดี ทรงกลด

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงกัญลักษณ์ คามะปะใน

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๒๔ เด็กหญิงกาญจนวรรณ
จันทราช

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงอวภาส์ วรนุช

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายเจษฎา อุดด้วง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงพิยะดา พะวงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงรัชดาพร ระยับศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงศิริญา พรมประดิษฐ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรหมประดิษฐ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงอังคณา บุญสูง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงอภิสรา พรหมประดิษฐ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงชลิตา ทำบุญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายธีรยุทธ บุญสมศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุนิษา ทรงกลด

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายไชยวัฒน์ ตุเกตุ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายปยชัย พรหมประดิษฐ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายกฤษฏา วิชาลือ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายจักรพงค์ บุยสมศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงชนกสุดา ญานศิริ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีเมือง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายปฏิภาณ วงษ์สินชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายพิทักราษฎร์ เสาเวียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายธนเกียรติ สีดาว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายพานเพชร ศรีผุย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงอุไรวรรณ ทำบุญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงธัญสุดา คุณโทถม

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงสุภิญญา จิตรหาญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายสกาย ไกรกระโทก

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายอัมรินทร์ ห้องจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายอาทิตย์ พรมประดิษฐ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายรัชพงค์ กันยามัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงอัมพร เกษหอม

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงฝน อุดด้วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายจีรวัฒน์ จงกลกลาง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงจิรัชญา พรมหาชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายพีรวัส ทำบุญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายสุรวิชญ์ อินทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงทัตพิชา แท่นสระ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงปยะนันท์ ถึงไชย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงพรรณวษา ชอบดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๖๒
นางสาวเจนจิรา ด้วงพุมมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วัดโพนค้อ  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงจิตติภัทรา คชรักษ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงบุณยานุช อะทาโส

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง วัดหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายพีรพัฒน์ พันธ์คำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายธนภัทร ศิลาวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงปนัดดา มุ่งสุข

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงมาริสา รืนเริง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายอุดมศักดิ

์

อภัยวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ภูรยา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงสุจิตรา ปองสอน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียนาม เพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายคงชาชล เอียมสะอาด

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายณัฐชานนท์ มณีวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายดัสกรณ์ ใบเขียว

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายเดชฤทธิ

์

หล้าสงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายธนพร จันทร์ชืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายรังสรรค์ น้อยมิง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายเอกนฤน หมืนศรี

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ด้วงนิล

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทรงงาม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายณฐพล เสโตบล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายธีรวัต ศรีแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงพิณแก้ว ชาลีมานพ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงอัจฉรา นากอก

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายปยพัฒน์ นามฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงฐิตาพร สิงห์ดง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายกรวิชญ์ น้อยมิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายจักรภัทร ไชยเพชร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายอิทธิชาติ มัฆะเนมี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงณัฐริกา ยอดระยับ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายจิระศักดิ

์

มาสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงกุสุมา กิงแก้ว

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงณัฐทิชา พยัฆทา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงปวีณา ช้างลอย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงมยุรา แก้วคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงสุพิชญา กัณฑะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายธนากร บรรจงขจรบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงสุนันท์ นานิมิตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เเถวทัศน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ อุดม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงปยะธิดา พงษ์พีระ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๐๒
นางสาวสุดารัตน์ วุฒิยา

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๐๓
นางสาวศิริยากร ศุวรรณพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๐๔
นางสาวรัชดาภา เกิดธนกิตติ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๓๐๕
นางสาวนริสรา สายเพชร

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงวิสุทธาวดี เสนา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายอนุสรณ์ บุตรบุราณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายภูวนัย เสนสอน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายศตวรรษ ศิลา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแย้ วัดวังไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายขันติพงษ์ ฉิมภู

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายสุทรี ชะม้ายกลาง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงจิราพร เรืองฤทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงปาลิตา ทองพิละ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงพรญาณี เกตุมาตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขราช

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายฉัตรชัย ทองทับ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงศิรินดา ทองทิพย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงฉัตรนภา บุญพิมนต์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายอนุพงษ์ บุญปญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายมงคล จันสีชา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงกัลยกร ประวาฬ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงทักษพร สุทารส

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสวง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงเกศิรี พงษ์วิเศษ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงสุปรียา พุ่มงาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงแพรวา กงศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สมรัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงสุนิสา เทียงทัศน์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๒๘ เด็กหญิงเนตรนรินทร์
แก้วเขียว

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงภัทรภร จันทวงค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ผกาญ ร่าเริง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงวันวิสา ชูทรัพย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายเจษฎา เคล้าโนนคร้อ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงปภัสสร แผงฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงพิยดา บัวเขียว

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงธมลวรรณ โทระพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงชลลดา จอกทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงอุมาพร ข่ายเพชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงกมลชนก นะรินทร์โท

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงปนัสยา ไชยชาญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายคมเพชร พันศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงมุตา ศรีพัด

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงวิภา มะณีรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงเรวดี ภิรมย์จันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีไพร

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ ระหาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงนภาพร บุญนงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงลักคณา ทัสสารัมย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงจิราพัชร สุขยิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงณิชา ขาวฟอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงจันทิมา บุญทร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ช่างทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงมนัญชยา บัวเทียง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงธิติมาพร จันทร์ดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงอินธิรา นครจุ่น

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงสุทธิดา อุ้ยวงษา

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายพิสิษฐ์ โพธิกระสังข์

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ พิมพรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงศศิณา แสนพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๕๙
นางสาวกรรณิการ์ อ่างคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงลีลาวดี กาลพัฒน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงหรรษา แสวงวงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงปทุมรัตน์ หลักด่าน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงพชรพร มีทรัพยสกล

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายกิตติภัฏ ศรีมงคล

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงขนิษฐา ดวงอาจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงมานิตา เนียมกลิน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงหทัยภัทร บุญสุข

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายพงศธร รักษาศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงพุ่มพวง ศรีอักษร

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๗๐
นางสาวอาทิตยา มณีวงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงกานติมา ถือวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายวีระศักิดิ

์

นันทเสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงปนัดดา เบ้าคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ สินศิริ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงวรรณา ศรีพอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชะบา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงมุกดา น่าชม

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงวนิดา งามบุญช่วย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ผิวอ่อน

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๘๐
นายรัตนศักดิ

์

บุญเพ็ง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงภักควดี รักกลาง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เล็กสัมมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงจิตรทิวา บุดดา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงเยาวเรศ ภูนุภา

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงรุ่งธนาภรณ์ ศรีวงษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุลัลดา เมธาสุวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงพนิดา บุญเลิศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายปราการ แถมเปลียน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงพรชิตา ธวัชชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงชลลดา ประสานทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงอมานิกา ปดทำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงปริฉัตร พลพงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงกมลชนก ทองกำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงสุณิสา บุญนงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงชลลดา เหลียมจินดา

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงชลลดา อุดมดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงมิลกรานต์ โคตคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงธัญนุช นาควิเชตร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงศุภกร สิงขรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงนลินี จงใจสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงชนิดา บุตมี

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงหฤทัย แก้วเชียงหวาง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายสหรัถ เครือสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๐๕
นายธีรภัทร เจือทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงฐิติภรณ์ เพ็ชรภูวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงศศิธร มีชัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงภัทรา วัฒนากุลวรกิจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๐๙
นางสาวสุมลทา ใยเม้า

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๔๑๐
นางสาวอภิญญา ประกอบกิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๑๑
นางสาวภัทราภรณ์ ปราไตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๑๒
นางสาวเปรมฤทัย สายสินธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๑๓
นางสาวลาณี แจ่มเชิอ

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๑๔
นางสาวบุญยาพร เอกสพัง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๑๕
นางสาวชมพูนุช บุญเรือง

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๑๖
นางสาวฐิตานันท์ หงษ์นภวิทย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๑๗
นางสาวบุญเหลือ ลาหลาบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๑๘
นางสาวสุนิศา ลักขะณา

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๑๙
นางสาวอิศริยาภรณ์ ศรีวงษา

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๒๐
นางสาวกัลยรัตน์ ทองอุ้ม

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๒๑
นางสาวชุติรัตน์ จันทร์เหมือน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๒๒
นางสาววิไลพร พุทธจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๒๓
นายกิตติธัช เชือบุญมี

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๒๔
นางสาวฐาปณี ทรัพยมูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๒๕
นางสาวศันษะนี ปทุมพงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๒๖
นายสุชัย ทองละมุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๒๗
นางสาวหทัยรัตน์ คมมน

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๒๘
นางสาวกัลยารัตน์ นำหวาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๒๙
นางสาวทยิดา ไชยแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๓๐
นางสาวธัญวรัตม์ โสรเนตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๓๑
นางสาวกนกวรรณ สุโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๓๒
นางสาวทินมะณี ระยับศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๓๓
นายวุฒิชัย อินสาระเทพ

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๓๔
นางสาวชลลดา ไชยบำรุง

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๓๕
นายวีระวัฒน์ สมบูรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๓๖
นางสาวหฤทัย ผิวอ่อน

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๓๗
นางสาวชลธิชา ทองอ้ม

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๓๘
นางสาวกัญญา นุยลา

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๓๙
นางสาวปรียาพร เมืองจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๔๐
นางสาวจิราภรณ์ บุญชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๔๑
นางสาวจีราภรณ์ เนียมพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๔๒
นางสาวกัณฐิกา ศิลาวรรณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๔๓
นางสาวศิริพิน ภัยวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๔๔
นางสาวรสรินทร์ เงินลุน

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๔๔๕
นางสาวปนหทัย จันทร์กล้า

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวกาญจนา สิงคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๔๗
นางสาวจิรายุ มีวงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๔๘
นางสาวกฤษณา ฤทธิเสน

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๔๙
นางสาวจุฑามาศ พร้อมเพรียง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๕๐
นางสาวปาริฉัตร ศิลานิล

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๕๑
นางสาวรัชฏาพร โพธิสาร

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๕๒
นางสาวศิริภา ใชทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๕๓
นางสาวอสมาภรณ์ สุระเสน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๕๔
นางสาวอาทิตยา บุญลือชา

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๕๕
นางสาวอารายา หาสุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๕๖
นางสาวฉวีวรรณ ไพรบึง

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๕๗
นางสาวธนาวดี แสนปาง

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๕๘
นางสาวบุศรินทร์ เจริญสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๕๙
นางสาวปยะฉัตร กันยาประสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๖๐
นางสาวธนพร บุญประเสริฐ

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๖๑
นายธนาธิป ชุ่มรอด

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๖๒
นายนที กงศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๖๓
นายจิราวัฒน์ ดวงทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๖๔
นายอภิสิทธิ

์

เดชฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๖๕
นายบุญส่ง วิลัยราญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๖๖
นางสาวชุติมา ภาระเวช

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๖๗
นายอนุรักษ์ วิเทียนรัมย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๖๘ นางสาวประกายพฤกษ์
สุริเตอร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๖๙
นายอดิศักดิ

์

สุดาจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงขวัญมนัส ปูญวน

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายธีรวัฒน์ ดวงจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดหนองครก  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงยุรพร ชูรัตน์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงณัฐชา สิทธิเสนา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงพนิตนาฏ สังข์ขาว

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายก้องภพ ประจักจิต

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายสุนทรพจน์ ประจักษ์จิต

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายฐากูร แก้วศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายชัยชนะ ศรบุญทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายวีระศักดิ

์

ดอกมะเดือ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔ / ๒๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงธิติมา กล่อมปญญา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายปยะภัทร โคคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๘๒ เด็กหญิงประวรรรัตน์ โคคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ วัดหนองสาด  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงสร้อยสุดา รินทร

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายจักรพันธ์ ดวงมาลา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายชัชวาลย์ ไชยปญญา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงชลดา ประพันธ์ประชา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงปรวีร์ แดงนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายพิภพภัทร สุปตติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายภีรภัทร บัวรินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายศุภเสกข์ บัวรินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายอนิวัฒน์ ศรีอินทร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงวทันยา สืบศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงสิรินลดา แสงลับ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายคำภีร์ คันศร

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงพัณณิตา เพชรรินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงพิมพ์พร พันธุ์ดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงศิรินภา บัวรินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงไอลดา ดวงมาลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงวิภาดา สุดจ่าชารี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงพัชราพร สารภูเขียว

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายมนตรี บุตรงาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายชัยรัตน์ หาวะโคตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายธีระพงศ์ สีหะวงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายนภสิทธุ์ ขุมทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายนพนันต์ แต้มทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายนิพพิชฌน์ บุญพบ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองยุ้น

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงมาลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายวีรพันธ์ คำมะณี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายอภิศักดิ

์

แก่นนาคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายศุภกิจ บุญหวาน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายสัณต์ดนัย ทองสาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงณัฐกาน รัตนะวัน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุปตติ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงธัญชนก ละมูล

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงนณิมล ดวงมาลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงรพิศา ดวงมาลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงเมยาวี รินทร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงวริศา พรมดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงอรกานต์ พันธ์ขาว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงวิไลรัตน์ มอบพันธ์นา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายวสุรัตน์ พงค์พันเทา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงรัฐสิการ แสนกาวิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายธนากร ชมจ่า

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายวุฒิธณากร จันดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายธีระวัฒธ์ แท่งทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงสรัญญา พรมดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคำ วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงลักขณา รินทร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงดวงกมล วรรณทวี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงชญานิช บุญมาก

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงฐิติมา สรเดช

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายพศวีร์ อาจหาญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงทิพย์วรา พิมโอก

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงประติภา สิงห์ดง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงพัชรพร ศรีแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงอริยา แสงรูจี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงกัญญาภัทร เดชธนาธันยกร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงภาณุมาศ ฮาตะสุ้ย

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงวนิดา ใสพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงสุนิสา จิตโชติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงณีรนุช วรรณทวี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงกานติมา อุ่นเมือง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายกวินภพ พรหมประดิษฐ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงดวงจันทร์ ปราบภัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงอินทิรา บรรจงจิตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายจักรภัทร อ่อนฉาย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงปยมาภรณ์ คำจ้อย

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงอังควรา กาลพัฒน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงปุณญิสา พัฒสิม

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงภัทรลัดดา เขตสกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงวรรณิสา สุริยะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงชนากานต์ เสาเวียง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ตังถาวรไพศาล

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงกวิสรา ไชยรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายณฐลักษณ์ คลธา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงพรปวีย์ แสงสว่าง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายธีรนัย โพธิศรี

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

โพนปลัด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงจิราภัค ขุมทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงมธุรส ถูกจิตต์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมนึก

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงญาดา ไชยมงคล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายธรรนากร คันศร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ถึงแสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงวันวิสา ดิษฐเนตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงบุษยมาศ จำป

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงกวินธิดา ภิญโญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายพลศักดิ

์

ตาลหอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงจิรชญา วรสา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายพูนพิพัฒน์ หมุนสิงห์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายอนุภาพ โพธิขาว

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายณัฐกิจ นารินรักษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงพรไพลิน เกษศิริ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สีสลับ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายจันทศักดิ

์

วงชมภู
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายตรีรัตน์ ตาลทรัพย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงกฤษณา ปานนาค

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วเหลา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายชินวัตร รักษารอด

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

คำแสน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายฤทธิพร ศรีจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายสุเมธ จันทกรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายณัฐปคัลภ์ สรสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายรวิโรจน์ ดวงแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายธนพงศ์ วิชัยวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายธนโชติ พิมูลชาติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายศุรวุธ สมจิตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงฉัตรพร ศรีบุญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายผดุงพงษ์ แก้วเกิด

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายวิศวะ หาระสาย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงกิติยา คำเอียม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุวรรณวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงพรรณธิดา แก้วใส

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ บุญผุย

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงสิริจรรยา ธาตุสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงพัชราภา จำปาขีด

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงสายชน เกทิพย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุธารินี ศรีนวล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงสมร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงกัลยากร ปราบภัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายปฏิภาณ พุดสีสน

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายศุภกิตต์ เพ็งเภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายพชาติพงศ์ อาสนสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญผูก

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงเสาวภรณ์ คุณุรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายกิตติภณ คำทวี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายวิชัย โพธิขาว

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงกิตติญา พงษ์ละคร

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมวัฒ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายฤทธิชัย เกษี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายธนเดช ศรีสิงห์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายโรจนศักดิ

์

อัครเกริกณรงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายสุเมธ สุขศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สวาท
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงจุไลภรณ์ จำปาขีด

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงสุนิสา บุญอ้อม

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายณัฐภูมิ บาททอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงกัญญาภัค ทองติง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงจารวี พันธ์เดช

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงวริศรา ดวงพรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงชลธิชา โมรา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงชนิสตา ธะนะกร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายกฤษณะ นาคดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายวรรณภัทร วรรโณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายวรเชษฐ์ พรหมสิทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงนันท์นภัส คันศร

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงนราภรณ์ ศิลาโชติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงฉวีวรรณ มูลธาร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงอธิชา ครัวกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงอลิสา เพชรนอก

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงนิชาดล ต้นสิงห์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงธาราทิพย์ ด่านสร้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงปาริฉัตร จิวสูงเนิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายสหพันธ์ รอบตอบ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายยุทธนา รวมธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายณัฐพงษ์ คำพัน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายยศรัลญ์ ดงขุนทด

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

พานทา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงบุษกร วรรณทวี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงโชติมณี บุญกัญญา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงพรศิริ วรรณทวี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงณัชชา โสภา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายเกียรติภูมิ วรรณทวี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายเล็ก โพธิขาว

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทราคา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ นิวหล้า

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายบุญทวี อนุพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายศราวุธ พิมสมาน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงศลาศิณี วรรณทวี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายสุทิน พิทักษา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงศิริกัญญ์ บุญนำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงนาตญา บุญโสม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงดมิสา ดีดวงพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙ / ๒๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงสุชาดา โพธิขาว

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงวาณิชยา คงเจริญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายจันทนากรณ์ วันดีรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายนพรัตน์ ดวงเสนาะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายเฉลิมชัย ศรีคำภา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายนพวินท์ จันพานิช

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายบรรณพสิทธิ

์

ศิริจันดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายสุพัฒน์ วงค์ละคร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงกัญญานัฐ ไชยดะรุณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงขวัญจิรา เกษางาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงจิดาภา สอนบุตร

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงฐิติยา เทนสุนา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา ขันเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายวีรวัตย์ ปองกัน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายสุรสีห์ สุวัติ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายพรชัยศรี บุญบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายจักรพงศ์ พรมเวียง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุวัติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงชินพร พรหมเวียง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายสุรนาท ประสมกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายเกษมศักดิ

์

เทียงนิล

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายคิรากร กงแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายตะวัน แย้มงาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายธนวัต บุญบุตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายศิรภัทร งามสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ พรมสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงกรกนก สุมนต์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพนิดา ศรีสังขาร

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายคมสัน งามสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายภานุพัฒธ์ คำศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงศิริพรรณ วรรณทวี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๘๖ เด็กหญิงเพ็ญพญาลักษณ์

เสาเวียง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงปวีณา กุลบุตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงอธิชา พิมสมาน

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายธีระเทพ อินทรสิงห์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายธีระพัฒน์ มาพงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายธนธรณ์ แผลงงาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายสุที ศรีมันตะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสัน

้

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายศิริชัย บุญหนัก

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายชัยพร วังสำเภา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายชาติชาย คุณสอน

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายธราเทพ ยอดพงษา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงอัญชรีย์พร ธิทะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงนำอิง สยุมพร

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงนภัสสร สิงห์วงษา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ยอดพงษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงศุภัตรา จำนิล

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงมณฑิตา แสงสกุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สารผล

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงดารารัตน์ ไชยดรุณ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายวุฒิชัย โคสารคูณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงธัมมาพร ก้อนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงโยธิกา มุ่งม่าน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุจิตรา วรอรรถ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงทณัฐชา อุ้ยมี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ยนต์ดัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายนาคา เขาลาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายนิธิพงษ์ พจนา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วรรณทวี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงปารวี ห่วงมาก

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงณัฐวดี จิตโชติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงชวัลนุช วงศ์แหวน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงขันแก้ว วรรณทวี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธรรมประดิษฐ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกฤธิติญา แพงยา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงภริตา วรรณทวี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายกฤษดากร วรรณทวี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์สว่าง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายสุรชาติ บุญเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายวัชรชัย กัณหา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม วัดหนองเข็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๗๒๕
นายสังหาร บุญตระการ

๒๕/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปดสอน

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายกฤษฎา ปนะกัง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงนัชนันท์ นนทะวงษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงชลธาร กำเหนิด

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๓๐ เด็กหญิงสุพิชญนันทน์
วรรณทวี

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิมพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงวนิดา กัณหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 3 วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงหฤทัย ตามบุญ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงอัมพวรรณ แอนโก

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายสันษกฤษ เงินสร้อย

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายสิริราช จงรักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา จิตทำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จิตโชติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงกมลชนก ศรีนารักษ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงศศิธร โพธิขาว

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงรวีภร ศรีบุญเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

วัดหนองแข็ง  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๔๒
นายภิรมย์ เจริญศรี

๒๔/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๔๓
นายบพิตร ศิลปศร

๐๑/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๔๔
นายประจวบ แก่นทิพย์

๑๗/๑๑/๒๔๙๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๔๕
นายธัญธนิตย์ มันนรเศรษฐ์

่

๑๐/๐๕/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๔๖
นายชวาลย์ แก้ววงษา

๒๖/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๔๗
นายมนตรี เอียมสำอางค์

่

๐๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๔๘
นายสนุก คำบุ

๐๓/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๔๙
นายพงศธร ศรีนวล

๒๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๕๐
นายเฉลิมชัย โพธิขาว

์

๒๖/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๕๑
นายสมศักดิ

์

สังสุวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๕๒
นายสิรวิชญ์ เพือกำ

้

๐๑/๐๘/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๕๓
นางสาวญาณวดี บุญคู่ฉาว

๐๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๕๔
นางสาวสุวดี ศรีลาพฤกษ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๕๕
นางสาววันเพ็ญ ตังสกุล

้

๒๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๕๖
นางสาวจริยา ซ้อนคำ

๐๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๕๗
นางสาวดวงกมล ธรรมทินโน

๐๙/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๕๘
นางสาววิชุดา พรมสาร

๐๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๕๙
นางสาวเกศรา พลายเปย

๒๓/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๗๖๐
นางสาววัชสุรีวัลย์ จิตมัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๖๑
นางสาวสุวัสสา คำหล้า

๑๙/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๖๒
นางสาวสัณห์ฤทัย สามทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๖๓
นางสาวเสาวณี เฮงไล้

๒๕/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายชาญณรงค์ สาคร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) วัดเกษมสุข  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงภัทรธิดา พรหมพิลา

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงอนันตา ตามพงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายบัญชา เสาศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายพลวัต ทาจันทาร์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๖๙
นายศิวัฒน์ สุขกระโทก

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงกาญจนาภร ไชยบำรุง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงชลธาร พวงยอด

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงชาลิสา ธรรมบุตร

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงฐิติมา หงษ์ศิลา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงธนัญชนก สว่างจิตร์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงปยภรณ์ ยะลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงพลอยนภัส สีขาว

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงวรัชญา มะเดือ

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงวิภาดา เสาร์ศิริ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงวันวิสา ทองปญญา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงขวัญชีวา ไชยโยธา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงบุหงา เรืองศรี

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายจักรพงศ์ โกสม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายณิชภูมิ หงษ์ศิลา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายภัทรกร มารยาท

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายศิริราช ชุมชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ปานพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงณีรวัลย์ อาญาเมือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงนลินี ขาวรอด

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงปรัชญา กำแพงใหญ่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงพัชรพรรณ เสนาภักดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงภัทชราภา วงษาเวียง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงวนิดา พิลัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงธนัญญา แก้วจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายเจษฎากร กำแพงใหญ่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓ / ๒๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงชฎาทิพย์ ดมอุ่นดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงญาดารัตน์ สุขบรรเทิง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายนัฐวุฒิ เลาเลิศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายมิงขวัญ

่

นามวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงพีรยา เงางาม

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงอินธิดา เสาร์ศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงขัติยาภรณ์ พูลทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงศศิกานต์ วงษาวดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงลัดดา ผกาแดง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายจิรัฐติกาล ลาเลิศ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายธนากร ประมวล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายสงกรานต์ หาญศึก

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วฤทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายพีรภัทร สหะเดช

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงศิริปญญา บัวไข

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงอณิศรา แก่นจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงลักขณา วรครุฑ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงอัญชุลีกร อินทะ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงสุภาพร มหาเนตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงเบญจพร ใจงาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงหนูรัตน์ วงษ์มณี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงปยธิดา พรมมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายธนภัทร พิศวงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงสรัญญา วิเศษโวหาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงณัฐณา พิลัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงพรพิมล บุญเติม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงกิตติพร บุญเกิด

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงจิราพร คะเรรัมย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เหลานาเลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงเมริษา ธรรมนิยม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายจิรพัฒน์ จันทร์ประสาท

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายภูมินทร์ ตามศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงพีรยา พรมสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงสุเมษญา สิมณี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงชนาพร แก้วประเสริฐ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงปณิดา สุดาชม

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ เชือสอน

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงคริษฐา ทองนาค

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

คำสีแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายณัฐพล ศรีสำอางค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายดลพร ศรีสำอางค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายธีรภัทร ชุมกาแสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายวิภพ อารีย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายวชิรวิทญ์ บัวงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พรมดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายสุรชัย ส่งเสริม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงกมลวรรณ ผุยประกอบ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงจารีรัตน์ เครือไชย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงนภสร อารีย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงปานระวี มีศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงปยภรณ์ บัวหุ่ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงพนิดา ศรีมาน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงพีรภรณ์ ธานี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงอๅรยา บุญจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอย วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายจตุรงค์ เชิดชม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงชไมพร สำลี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงฐิติกาญ สุวรรณกูฏ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงนภัส ศรีอุทัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงปานิสา คณะสี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงรัฐตะวัล แสวงวงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายภัทรพล พงษา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์มา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงชุติสรา บ่อแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายสุธรรม สายโสม

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายวายุ วงแสนสาร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายกฤษดา สีหาภาค

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายบุรินทร์ พันธุ์ศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายวชิระ พันธุ์ศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายวีระพล บุญส่ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ เชือทอง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายฐานิต ม่วงงาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงไปรยา เชือโชติ

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา เครือบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงณัชชานันท์ เสนาะศัพท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงพนิดา บ่อแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงพัณณิตา สงโสด

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงสุพรรณิกา ชูแสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงอรินดา หิปะนัส

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ เสนาะศัพท์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายศุภโชติ เสนาะศัพย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายศักดิชัย

์

นางาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายพีระพัฒ ปานเกิดผล

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายศาสตนันท์ วันดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายสราวุฒิ พรมดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายนัทธพงศ์ โพธิพรม

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายพีระพัส พรมดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายเกล้าธีระ มีศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายพีรพงษ์ มีศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายอัญญฤทธิ

์

มีศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงบุษกร โพธิพรม

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงชญานี แสวงผล

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงอรจิรา แสงงาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดสระพังทอง  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธิติวัฒน์ หัสระสา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายโกมุท นิวารัมย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายปณธร ปาปะกาย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายพีระพัฒน์ จันทร์แจ้ง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายปฐมพร พงษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงเกวลิน นามบุดดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงกรกช พงษา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงชญานิศ เสียงหวาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุชาดา ศรลัมพ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงปริฉัตร ทัดเทียม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงกชกร สุตาวงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายพรทวี กันนิดา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายรัชชานนท์ ชนะสิงห์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายธนัทเทพ อินตะมะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายศิริชัย โสภา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายศรัญยู พละศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายเรวัฒน์ ทัดเทียม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายอุดมพร ลันดา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทัดเทียม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายรุ่งอรุณ ผือสูงเนิน

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ เสียงใส

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงปยาพร เพชรรินทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองขาว

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงอิสราภรณ์ วิบูลย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงกานต์พิสชา เชิดโฉม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายตติยะ ทาระ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายวรรธวุฒิ ฮงทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายกิติพัฒน์ ธนพัฒนชูวงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายรัชชานนท์ บุญจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายพลพล แสงคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายวิทยา บุญจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายอนิวรรตน์ แสงคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายนันทวัธ ด่านอุดร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณสิงห์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายจิรพงษ์ แสนโสม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายทวีโชค แสงคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงอนุธิดา บุญเจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงลลิสรา บุญจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงวนิดา พุฒพวง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงฐิติมา ศรีอ่อน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงพิชาภรณ์ เสรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงทิฆัมพร วิชพล

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงกรพินธุ์ ภาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายชนภูมิ พุทธกันยา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายณัฐพล แสงคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายพลกฤต บุญเลิศ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายชาญชัย บุญจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายชัยณรงค์ บุญจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายเจษฎา พาล้า

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงชรินทิพย์ มุขขันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำครบุรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงณิชนันทน์ นาคเหนือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงสุวิมลรัตน์ แสงคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายธนัญชัย สาสีมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายดนัย มีศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายประสาน เลือนลอย

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีเทา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงอาทิตยา บุญจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายวิโรจน์ ขันคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายเลิศจันทร์ บุญเลิศ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายพันกร บุญจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงชลลดา พาล้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงจันทราทิพย์ แสงคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงชลธิดา ภาดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายกรภัทร ภูมลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายกิตติพงษ์ พุ่มทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายจักรินทร์ ภูมลี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายชินกิต ภูมลี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายเดโชชัย ไชยสิทธินันท์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายธนภัทร ตรีเหลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ สมรัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายพรประเสริฐ เชือบริบูรณ์

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายพีระพัฒน์ พาสะพูล

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายสุริยะ บุญเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงนิภาพร พละศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงพัชรี มากนอก

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงแพรวพรรณ ภูมลี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงภูวิตา ประครองพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงโสฐิดา พิตพงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายภาวิน นากเกิด

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายจิตติพัฒน์ สีดา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายวีระยุทธ มุขขันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายจิรชยา หิดแห่ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายชนาธิป สมญา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายวัชรพงษ์ เบ้าทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายสุภัทรชัย สีเทา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงประสาร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงจิราวรรณ พลราช

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงปนิดดา คำจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงวรรณวิษา ภูมลี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงสุภาวดี เมืองวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงชนาภา บุญประเคน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายกรกช แสงสาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายกฤต แสงสาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายชัชวาลย์ ประครองพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายบุญรอด บุญทาทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยชะนะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายภูริภัทร สู่เสน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายสังเวียน พาสะพูล

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายสุวิจักษณ์ บุญเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายอรรถรส เทียมทัศ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงณัฐธิดา มุขขันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงณัฐสุดา แสงคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงพรนภา บุญรินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ภาดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงศุภรัตน์ ภูมลี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายมงคลชัย บุญประเคน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายปานศักดิ

์

วงวันดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงสุจิตร์ตรา อินทร์เล็ก

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงมุกมณี แสงคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงศิริวรรณ มุขขันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายธวัชชัย มุ่งดีกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายเทวราช สงเมือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายนวพร หิดแห่ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายวรพล ภูมลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงดลอัปสร สาระภาค

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงชุติภา บุญเอนก

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงชุติมา บุญเอนก

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงศิริกัลยา สีหาภาค

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงเฟองฟา ธนะศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายณรงค์เดช สีหาภาค

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาภาค

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายกฤษดา ธานี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ แตบไธสง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทาม วัดบ้านทาม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายกิตติพล เคยชิน

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายธันยบูลย์ ทองวิจิตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายภาคภูมิ แก้วยก

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายสรวิศ แสนโสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายเอกวัฒน์ บุญเริม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายวัชรพล บุญเริม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายฤทธิไกร เลือยลอย

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงจริยาวรรณ ประสานจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ประเสริฐศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายสุวรรณา ภาดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) วัดบ้านหมัด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงกชกร รอดคำทุย

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายสิริวัฒน์ บุญทนา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทร์ละออ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายพัศวิชญ์ คำนคร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายปยะวัฒน์ เสมศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ เงาศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายชาตรี อิทธิพรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายชนกันต์ พละศักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีหาภาค

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงกันต์กมล เงาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงสุภัสสรา จันทร์ละออ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงเพียงธิดา คงพิมพ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงณาตยา แซมรัมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์กลิน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงวณิดา เงาศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงบุญญานี เงาศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงปยะธิดา เงาศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงปราณปริยา ฮวดชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงสุทธิดา จันละออ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายโพธิชัย

์

แก้วเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายโชติชนิต กรวยทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายกฤษดา ศรีวิเศษ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายภัทรนนท์ แย้มมาก

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายธนโชติ เขียวอ่อน

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงมะลิวรรณ เงาศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงปยวรรณ จันทร์ละออ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ยิมเขียว

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์นาแค

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงศราสิณี หมายมัน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ แก้วพิลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงนัฏฐณิชา เงาศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงเพชรลดา กาญจนธวัช

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายปยพนธ์ แสวงพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายนัทธวุฒิ พรมมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายณัฐทนนท์ บุตรดา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายปรีชา จันละออ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายชัยวัฒน์ จำเริญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายเจริญชัย เกษอุบล

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงอาธิตรา เจริญนาม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายสุรสิทธิ

์

บุญทรัพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายนนทพันธุ์ ทองสิงห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ เงาศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายธณัฐชัย บูระสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายต้องลักษ์ แสวงพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายเจษฎา จันทร์ทา

๐๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายภาคิม เขียวอ่อน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายศุภชัย พลสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงวรรณิภา เชือทอง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

กาญจนธวัช
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายกฤษฎา อุ่นอ่อน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายธนะชัย อุ่นอ่อน

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ จันทร์แจ่ม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองทวี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายณพบสรณ์ ชูชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายธนกฤต พาชืน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายอนุชา ชราศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายปฏิพล ปองเศร้า

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงอนันตญา มังษา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สิทโท

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงชุตินันท์ สูงสันเขต

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงวิภารัตน์ สุวรรณดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายชาญชัย บุญธรรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน วัดโนนสวน  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายกรวีร์ ยาระศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วราพุฒ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายภูวเนตร จันทรัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงญาณิศา ชารีผล

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงนพวรรณ ศรีเมือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงปทุมวดี ชราศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงพิยดา เวียงคำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงยลลดา ไกรตะโม่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงสุชาวดี ชัยช่วย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายรณชัย กาฬพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงอัยยาวีร์ ศรีสุธรรม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมัง

่

วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายธีรภัทร สีดา

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายณัฐชนน สีเสนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงจีราพา วราพุฒ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงสุจิตรา เพ็ญโคกสูง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายณัฐภัทร ศรีสุธรรม

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีปาด วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายรัตนากร แก้วคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงชลิดา ศรีเชียงพิมพ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชาลี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายอมรเทพ จันทรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงพรรพษา ชาลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงอรพรรณ ชาลี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๐๗
นายจตุพล วราบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๐๘
นายณรงค์ศักดิ

์

ชาลี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายกันตพิชญ์ ทาระ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายจักรภัทร เขียวอ่อน

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายธนาธิป วรรณทอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายปวีณ์กร คำเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายพีรพงษ์ ทองคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายวัชรานุกร ชัยราช

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สงโสด
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงณัชนา คำศรี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ พงษ์ทอง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงสุธาสินี คำศรี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คำศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายวีรภัทร มหาเสนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีชาวนา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงณัฎฐธิดา จันละออ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงสิริลักษ์ ลาภรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงศิริกัญญา หนูพัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงสุวรัตน์ คำเพราะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงวธัญญา ผาปรางค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายศุภกฤต แซ่แต้

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายอชิระ คูณขุนทด

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงนัดฐิดา กุลาราช

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายธนกฤต ชัยศรี

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มะนี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงกุลสตรี อ่อนแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายณัฐภัทร โมรินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายณัฐกูล มะณี

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายวันชนะ ท่ากระแส

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เชือนิล

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายอนันต์นพ เกษศรีรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงสุมิตรา ทองสุขนอก

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงอรัญญา สุรวิทย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงจันจิรา พิมพ์พันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงปภัสรา วารินทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงขวัญจิรา เกษศรีรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงพัชริตา สุรวิทย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงปยธิดา เวียงคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงจรรยพร สว่างโสดา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดบ้านขาม  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๔๗
นางสาวกุลวดี เจริญศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ บุญเชิญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงนภัทร ติงพันธ์ชัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงวิภาดา พวงจำปา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงอริสรา เขียวพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงอัญดา สุราวุธ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายธนากร ทองมาก

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันลำ วัดพันลำ  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายฐิติวัสล์ เชือชม

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายชัยชนะ สุขอ้วน

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ปทุมศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงพาขวัญ เจริญรักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงณัฎฐธิดา คุณศิริ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงธนภรณ์ พิมพร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายวุฒิไกร อารีย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายอุดร ศรเพชร

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงภัทรวดี คำโคตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายชาญณรงค์ วงษ์ชนะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงอุมาพร พันธจักร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายชัยมงคล ธรรมแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงสุนิสา ปสสาวะนัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงนำฝน มาลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายสหัสพล สายธนู

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงบุญยวีร์ อาจวิชัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ภาดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายธีรพงศ์ สุระเสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงนฤกมล สาระบุตร

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงรัชนีกร อัคชาติ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายธนพล ศรีหาบุตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายพิชัยภูษิต สอนหอม

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงเสาวภา มุ่งหมาย

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายคณาธิป ส่งสุข

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายกฤษณพงษ์ ทองรินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงนริศรา วงษ์แสวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔ / ๒๓๓

้
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ศก ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายนภัสรที สิมณี

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงธมนพรรณ แก้วมณี

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงชลณิชา พละศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายธราเทพ เพียซุย

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายพิษณุวัฒน์ พิละ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายปภังกร อังดา

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงอัยการสิริ หมายสุข

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงรุจิรางค์ ศิริกุล

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองลือ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๘๙
นายปภาวิน นันทะพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงพิชชานันท์ พละศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายภูมิชัย โสรส

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายวิฑูรย์ ศรีหาบุตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงกฤษณา คำเกตุ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีหาบุตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงชนัญธิญา โสดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายนรากร ภูอังสะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงกันติชา ทานะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงแทนขวัญ โสวภาค

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงพาทินธิดา เชิงสมอ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายพิทวัฒน์ สิมสิงห์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายวรรัตน์ พงษ์เกษ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายคฑาทอง สีภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงรินลดา มาสูงชน

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงวิจิตรา สำลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงเนตรดาว ธรรมนิยม

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ พันธ์งาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงสโรชา พันธ์วิไล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงนันท์นภัส นารี

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงพิญาดา พิมพ์กัน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงศุภิสรา เทือกตาหลอย

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงสุธาวัลย์ ชัยทัพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงอรวรรณ ศรเพชร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงจริยาภรณ์ รักใหม่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงวิรัลพัชร ภราดรเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕ / ๒๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำโสภา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายกิจติศักดิ

์

เล็กทองพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ นามวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายสรวิชญ์ พวงจำปา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๑๙ เด็กหญิงบิณฑกาญจน์
สายเสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงสิริวิมล วงละคร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายจิรัฏฐ์ บุญจินดาพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงปรียานันท์ สายวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายปรินทร บุญชาลี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงปยวรรณ อินธิเดช

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงภัทรหทัย ฉัตรวิไล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงร่มฉัตร จันตรี

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงสุภาริตา จุหลัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายณัฐกิตต์ พรมจรรย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายธนภัทร พิมพา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงพรไพลิน พิมพา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงวารัทยา จันดาพืช

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายจิรพัฒน์ เสียงหวาน

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงทองศิริ อินตะนัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายสถาพร สิงห์สวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงอรณิชา มูลเหล็ก

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายทักษิณ สืบสิมมา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงวิริศรา ดอกไม้ทอง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญตวง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายวนศักดิ

์

อัมภรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงเกวลิน จรรณา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กันยา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงแพรวา จันทวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายศิริวัฒน์ ณะดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พูลเพิม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงปริญญา พิมพ์สุด

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงศรุตา อ่อนสมบุญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เสนาไทย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงวรัญญา สำราญ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงชนาภรณ์ สิงห์คา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงขวัญจิรา รักวิชา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงชิโณรส วงแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายศุกลวัฒน์ มาตรา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงทิพย์นารี จำปา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงนภัสสร สุขแสวง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงณัฎฐนิช แสวงพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงนราทิพย์ บุญเริม

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงณัชชพัชร์ เอ็นดู

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงรัชตวรรณ รัตรีพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงคทาทิพย์ จารย์หมืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงสุริยาฉาย เพชรรินทร์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงพิยดา พูนทา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายธนวิทย์ พวงพลอย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายรัฐศรันย์ แสงลับ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายณัฐพล โคตรอาษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายณัฐภัทร แก้วลา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายภานุวิชญ์ มณีวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายธนพล วงศ์ชนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงพิมลพรรณ สายสิม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายรัชภูมิ พาชืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายณัฐถกรณ์ บุญเจือ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายกฤษฎาภรณ์ วงษาชัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงวิรยา สืบสิมมา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สังข์ทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงพัธสีมา แก้วคำไสย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงฐานิดา สู่สุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงนันทัชพร สุขประเสริฐ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วรเลิศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงวรัญญา พูลทา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงกฤตติยา ประสานพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายธนภัทร ทองสุ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายณรงค์เดช ชาวบ้านเกาะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายชยพล สืบสิมมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ วอทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงกุลณัฐ ฤกษ์สว่าง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงปานทิพย์ ทามากิ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ แก้วเนตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เงาศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงปานไพลิน ทองทวี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงณัฐธิชา เหล็กเพชร

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงชญาณี ศรีสมัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายณัฐพงษ์ พรหมรางกูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ทองราช

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา จันทร์ทิพย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงชุติมา ศรีไชยา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงสมฤดี แสวงพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงวีรอร สุโพธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงปนัดดา สาทร

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บัวทุม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายต่อศักดิ

์

หมายชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ สุนีพัฒน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายธนกร ด้วงสังข์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ สาแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายอัจฉริยะ จันทร์เลือน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายพลภัทร ทองลือ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายวุฒินันท์ อินอ่อน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายธนกร บุญศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงจิรภิญญา นัยนิจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ นนทา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงชีวรัตน์ ยานแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายวทัญู แปลงศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงอาทิตยา สืบสิมมา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงพัชมน สายเสน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีฟา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายศุภกิตต์ มิสคาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายจุฑาทัตย์ พูลเพิม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ มาพงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายปรัญชัย ทองคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงจริยาภรณ์ เถรกูล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงญาราภรณ์ สรรพศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายจักรพรรดิ

์

เทพอาษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายกรวิชญ์ นามมุงคุณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายกีรติ แก้วอาษา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายชัยวัฒน์ แย้มพุฒ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายพิชุตม์ บัวจูม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงกัญพัชร มาพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงบัณฑิตา อุดทุม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ อำไพพิษ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายภัทรพล โพธิพรม

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายพชร รักงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงสุพิชาญา เจรจา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงทิพวัลย์ เกษแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงสุกัญญา วังคีรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงณัฐยาวรรณ ทองสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายคณากร พละศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายเขตโสภณ ชัยชาญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงทอฝน บุญมาพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงพฤกษา แขวงเมือง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ระศร

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงกชพร คำกู่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงจิตรกัญญา กัลยา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงอริศรา งามศิริ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายนวพล พรมสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงจริยา สุวรรณดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายเฉลิมเกียรติ เกษแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงจิรนันท์ วงศ์ใหญ่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงลักษิกา วงศ์ใหญ่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงนันท์นภัส บัวลา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ โสชู

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทวี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงจรัญญา พงษ์ทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงอมรลักขณา จักรคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงปรณัญญา เบ้าคำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงกิงกมล

่

เกษี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงวิรัญชนา เสียงเพราะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงกรกมล พลพระแทน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงปรียานุช แสงใส

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายรัชพล วงศ์ที

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายวุฒิพงค์ นามธรรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายเสกสรรค์ ใยทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงนัยเนตร อ้วนศิริ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ยานแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงพัชรมนฒ์ วงษ์แสวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายสมศักดิ

์

คำนนท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงพิมพิลัย ยุรยาตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงสุธิศา ต้นพุดซา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ชมบุญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายอุภัยภัทร ร่วมใจ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายวงศวรรค์ หารคำมูล

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงนฤมล เรืองฤทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๗๑
นางสาวรัฐพร เลือนฤทธิ

่ ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายมนูญ อัมภวัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายใหม่ แสงเนตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงจุฑามาส สีโห้

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงเบญจมาศ น่วมปฐม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายธนภัทร พงษ์สงวน

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายนิติกร สาระ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงอาภัสสร ใจบุญ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงทิฆัมพร ทุมวงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงอรชุมาภรณ์ ศรีภักดี

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุญจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงชนากานต์ มุงคุณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงจินตนา อักโข

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายอาธร อินทวี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง วัดโนนแดง  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงศิรินญา บุญคลี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงคีตพัฒน์ พิมพ์สินธุ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายประเสริฐ ภูพวก

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายดัชกร ศรีบุญ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายนวดี หอมกลาง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงอากร ศรเพชร

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงปทิตตา เชือชัย

้

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายเทวฤทธิ

์

กิงคำ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงอรทัย คำภูเงิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายธันวา ภูมะณีย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายพิชุตม์ ดาวประสงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ วัดโนนเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายธีระทัช สืบสัตย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายอนุวัฒน์ เวียงคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงจินดาพร จันทร์แจ้ง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงกัลยกร กำจร

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงมนฐิรา คำศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายศิริมงคล ศิริบูรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายพันธวัช พันธ์ทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงกรกนก ศรีทองรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงปยมาศ ใหม่คามิ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงฐิติภัค กุสันเทียะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงภัทราวดี ไชยสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา พูนทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ เกษศรีรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ ศิริบูรณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายศุภชัย ใหม่คามิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงวงศิยา ก้านเรือง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายปานเดช ทองแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายพีระพัฒน์ ทองสุ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงณภัชภรณ์ ทองสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายกนกพล บุญใหญ่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายธัญธวัช สุระเสน

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายสุดทีรัก

่

ไชยสิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายปริญญา กลินจันทร์

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงมัลลิกา สีทน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายณัฐพล อ่องสอาด

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กันภัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที 226

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิงห์ทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายวายุ สายเพชร

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายยศวิทย์ พันธ์มา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายปฎิภาณ ศรปญญา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายศักดากร บุญจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงอลิศรา สิมณี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา โสภูงา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา พลพิพัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงอารียา จำปาเรือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายปยวัฒน์ กาศเกษม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงธีราภรณ์ แก้วพร้อม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายกมลภพ บรรเทา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงจุฑามาศ อัมภรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายธนวัตน์ ทิพย์วิเศษ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวหอม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงกุลธิดา กิงเพ็ง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงบุณยานุช บรรเทา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกี

่

วัดบ้านโคก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายอัมรินทร์ ชัยรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายภานุวัฒน์ สารบุญ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายวรพจน์ เกษแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงธัญชนก ประเทศสิงห์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงอรดี เกษแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงพิมพ์วิภา วงมะลัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงกรกต กิมวิวัฒน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงวราภรณ์ สายแสง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงอภิชญา เรียบร้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายคุณนิธิ สังขะทา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงชุติมา พิสูตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงนิรชา ขันคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงมุทิตา พินิจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายกฤษณะ เลือนฤทธิ

่ ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายสมคิด อะสิพงศ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงไพลิน บุตรกาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๕๗
นายวีระพงษ์ เลิศลำ

๒๖/๐๗/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๕๘
นายศิริศกดิ

์

สิทธิสงค์ ๘/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๕๙
นายสถาพร ตุนา

๗/๑๑/๒๔๙๘
โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายรัตน์ติพงษ์ บุญตะนัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายธนาทิพย์ วรภาพ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงนันทนา จันทะดวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงนราพร มาพงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงศิริรัตนา วงศ์ประเทศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงกำไลทิพย์ แก้วสุวรรณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงมนัสวี หนักแน่น

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงชลิตา เชือสา

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ โคสกิจ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงพุทธิดา นิสัยดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงลักษิกา สงนอก

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงนิตสา จันทร์แสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงกฐิน กาหลง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทำทวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายธิภากรณ์ จันใด

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงสโรชา สงกา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงจีรนันท์ สร้อยศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงภัทราพร มูลหลวง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงลลิตา อุปเทห์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงศศินันท์ แถวปดถา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงสุภาลาศ โพธิขาว

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายพรหมพิริยะ บุตรการ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง วัดหนองบัว  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงรดาพร สารบุญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา หนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงคนึงรักษ์ บุญตะนัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา หนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงจิรนันท์ มาพงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา หนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ประเทศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา หนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายชลชาติ จิตรจร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา หนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายสรยุทธ ล้อมพรม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา หนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายจักกพันธ์ จันทร์ดวง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา หนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายกฤษฏา ชนะวงค์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา หนองถ่ม  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายทศพร พงษ์อารีย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงปริญญา พงษ์อารีย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงญาณิศา พงษ์ทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงอภิญญาณ บุญศักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงศิรินุช บุญเลียง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายจาตุรณต์ นามสุวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายชิดชัย แก่นทิพย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุขกันตะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายณัฐพล พงษ์อารี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เบ้าทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายปรินทร เขียวอ่อน

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายเดชศักดา ทาไร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงสรัญญา เหรียญทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงสุภาพร พละศักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงมนัสขวัญ บัวแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายชนะศักดิ

์

พละศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงสุภาวิดา คำศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงพรวิภา สืบสิมมา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายกฤษณ์ไผท บุญถนอม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายปุณณวิช พิศงาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวา วัดบ้านเขวา  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงสุลลิตา ชราศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงปรียาภัทร บุญศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ วรดล

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงณัฐธิชา สิงห์ตะโคตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงจตุรพร ทาระ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงชญาดา พลดง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายภูพิพัฒน์ ภูติยา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ วัดบ้านเหม้า  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายเจษฎากร อานาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

ทองรินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายภูมินทร์ แสงสาย

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายนครินทร์ สาระภาพ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงพรณภัทร มุระดา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายพิทักษ์ ศรีวิลัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงสุภัคกมล แสนโสม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงวิภาพักตร์ ประครองพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายสรวิศ ประสานวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงศศิธร พละศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายพชรพล สารภาพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ พลศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงสุภลักษณ์ วงษ์เพชร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายณัฐชญา วิลัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายทศพล บุญศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายเอกรินทร์ บุญรินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายปฏิพล สายพงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายวีระชัย สุวรรณดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ทองลือ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญรินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงนภัสสร สุพล

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๓๙
นายธนกุล ห่อไธสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๔๐
นางสาวยศวดี แสวงพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงอัญชลี จันทร์พันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายเจริญ คำศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๔๓
นางสาวชมัยภรณ์ พละศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๔๔
นางสาวศิริภาพร จันทร์ละออ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงจิรวรรณ พละศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๔๖
นางสาวปยะดา บุญประเคน

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงปรางทิพย์ คำดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๔๘
นายจิรพงค์ สาระภาพ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๔๙
นายชลธี รักษาศีล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๕๐
นายบัญฑิต พละศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๕๑
นายวิวัฒน์ มูลละออง

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๕๒
นายสุเมธา บุปผาถา

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๕๓
นางสาวสุพรรษา ฐิตะสิริรัชต

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๕๔
นางสาวสุมิตรา ปรังการ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๕๕
นางสาวพรวิภา อารีย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายณัฐดนัย ขำตา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายณฐพงศ์ พละศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงวาสนา ฮงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี วัดยางน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงอารยา วงษ์รักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายกฤษณพาส นวลศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายบุณยทรรศน์ วงศ์เจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ พาสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายอณุวัฒน์ พละศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงปยะพร พละศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละทาย วัดละทาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายธาวิน ศรีขาว

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงหฤทัย คำอุดม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ไกรษี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงนฤมล วริสาร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงวรัญญา ศิรินัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงณริศรา เดชปองหา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ พรำนัก

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงธนพร ศิรินัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงสุชาดา ประสาทพล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงสุปราณี จันทร์เพชร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงบัณฑิตา พันสีดา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายปฏิภาณ บุญยอ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายธนวินท์ ยาณะพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายชนะชล สายแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายคฑาวุธ ผ่องราษี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา เสนาภักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีอุย

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายกานต์รวี อุดวันนา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายสุเมธ จิตรณรงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายสหรัฐ ศิริโท

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายพิทวัส บุญเสนอ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายนิวัฒน์ พันพินิจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายสวามิศ ศิริโท

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายพัฒนพงศ์ เขียวอ่อน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปกปน

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีประมวล

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงกัลยา วงศ์พุธ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงอนัญญา ศิริบูรณ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงอารียา ทันที

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงบุษกร รักษาแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงณัฐธิชา จำปาทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงพัชริษา บุญเสนอ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายสุรยุทธ์ พรำนัก

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงสุชาวดี แก้ววงษา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายวสันต์ เหลียวสูง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงชมภูนุช แก้วรักษา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงเบญจมาศ กองสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วกุลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงวิจิตรา ศิรินัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงสิริวิมล พรำนัก

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงสีลตา แก้ววงษา

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงอาทิตยา แก้ววงษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงชนธัญ ขันเขตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วรักษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายธีรพล ศิริบูรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายภัทรดร โสดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ทุมสีดา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงญาณิศา สอระภูมิ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงปยนุช พรำนัก

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงปาริชาติ ชูชีพ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงวรรณิดา ศิรินัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายภาคภูมิ ศิริบูรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงกัลยา ปนแช่ม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงนิตยา อยู่สุขโข

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองทิพย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงวรนุช บุญเสนอ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายธีรวัฒน์ สิงห์ซอม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายภูผา แนนไชย

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายขวัญชัย แสงแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ นิลศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงศิรินทรา พิมพ์สมาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงสุดาวรรณ์ พิมพ์สมาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงวชิราพร พวงพอก

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ รักษาเชือ

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงมัณฑนา วงษ์ปลัง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงบงกช แสงตา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกกะลา
วัดจิกกะลาสุทธาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายศาสตรา โพสาวัง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงณัฐชา นันทะสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงนพิชญ์ ทองล้วน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงศิรินันท์ โพสาวัง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงชลนิชา ภาวัน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงพัชรภา ชาลี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วมนตรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายวรรณภูมิ บัวแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายปฏิยุทธ์ สายบุตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์แดง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายนิกร คำโสภา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

มงคลโคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายภูวดล ทองเบ้า

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงกัญญาภัค แดงพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ วงศ์ใหญ่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พลศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายธันยา พิมาร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณทวี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายสุบรรณ์ชา ท่าหาร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายสุริยกาญจน์ แจ่มสงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงกิตติมา จันทร์พวง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงชมภูนุช ชูวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงชวันนุช คำโสภา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงทิพย์หทัย ไชยา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงปยากร นักพรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงปวริศา จันทร์เพชร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงปราณปรียา สืบสาร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงนันทภรณ์ บุญยอ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงมาลิษา สายพินิจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงวิภาวี วิลัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญตาโลก

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงสุภาพร จันมัน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงอรณิชา พิมพ์ทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงอรอนงค์ ตาลเอียม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงธิติสุดา คงไพศาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์แสง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายรังสัน สายแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พนม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงภัทรพร คำมุงคุณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงนันฐิกา เตคำหัน

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา ศิริบูรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงสุมาลี ทับปุตา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายเจษฎา พนม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายชลธาร หอมเย็น

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายภาณุพงษ์ คันทะจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายภูวเดช จันทาลุน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงจิรนันท์ สิมณี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายสิทธิชัย พาบสละ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายสุพวัฒน์ สมปาน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงสุภาพร คำหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงสุชาดา สร้อยจิตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงธันย์รฎา ปดสาสุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงญาณิศา เดชสายบัว

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดผักแพว  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๘๔
นางสาวชลธิชา แก้วเนตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงปาจรีย์ สุขหล้า

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงปภัสรา พันธ์วิไล

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายทัตพงศ์ ภูติยา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงมณิชญา แก้วใส

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายจิตวัตร จุลพล

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงเบจพร ศิลาแลง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงสุนิสา ตรีจิตต์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เขียวอ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงสุนิตรา นิจเนตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงสุชาวดี ทุมทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายอำนวย สอนจิตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายภาสรุจ กะมล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายสิรดนัย ก๋าวิชัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นามพรม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงศิรินภา แสงสัน

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายนรวิชญ์ แก้วเนตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โกศล

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายชยณัฐ บุญถา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายประกาศิต จรูญแสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายพัชรพล แสงซ้าย

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายธนภัทร บุญอุ้ย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญรักษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายจักรภพ ธรรมทอง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายธนากร สืบสิมมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายธนวินท์ ปดตาทนัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คุขะละโม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงธิดาพร สมพร

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพาย วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายจิรโชติ ปมา

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายจันทรา ธรรมทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายชิดชัย จำปาสา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายธนากร โพธิเงิน

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายประภากร พลชัย

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายวีระยุทธ อ่อนสี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายวัชรพล อิมสะอาด

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายอาทิตย์ ทองขาว

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงนันทิชา สีหบุตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงปานดวรรณ ศรีสว่าง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงเรณุกา ทับชาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงลลนา สุดยอด

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายชนุตร์ ไชยพันธุ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ผิวนวล

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ผิวนวล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายอภินันท์ วงค์ษา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงภัณฑิรา เดชทะศร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุดยอด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงชราพร สีใส

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงทิพปกา บุญชิด

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงบัวแก้ว เถาว์ทุมมา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงปาริชาด ชาภักดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงศศิกานต์ บุคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายเอกราช อ่อนสี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายธนกร กอแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงจันจิรา ขันทะโส

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงอารียา ทองขาว

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายรัตนะ ยะริรมย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงวิจิตรา ผิวนวล

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายเฉลิมชัย สายสุ้ย

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ เสนาพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายศตวรรษ ชมภูพืน

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงนุชจรี ปานแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงนุชรีย์ โยธี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงปนัดดา ทัศนิตย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงปยดา ปรีชาศิลป

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงรุจิดา สายบัว

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายภูริภัทร สิมมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายวีรวัฒน์ นามคันที

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงสุปรานี สายลาด

๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงสุภาวรรณ อ่อนจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
วัดลือชัย  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงฐิติมา โทลา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงปานระพี สืบสิมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงวราภรณ์ คำมุงคุณ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงอรอนงค์ นามวงค์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม

วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายเทวารักษ์ กันยา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายวรวิทย์ บุญชีวิต

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายสราวุฒิ หล่อดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายชญานนท์ มีพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายนันทวัฒน์ พงษ์อ่อน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายภาคิน ปลีงาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงเกษรินทร์ พงษ์อ่อน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงช่อฟา การุณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงประนัดดา ทัดเทียม

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
วัดหนองถ่มธรรมาวาส

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงเกษฎาพร สิทธิโท

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มุทาพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายยศพร จันทะเส

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงบุษกร สิทธิสนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงอรปรียา ปตวงศ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงศิริกัญญา แก้วเนตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงศศิวิมล ใสสะอาด

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงมาริสา ท้าวจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายธวัชชัย ศุภสร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายณัฐพล มิงศร

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายธนกร บัวแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ นันทบุตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายศรายุทธ กุลบุญญา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงรุจิรา บุญสารี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงเบญญาภา สายลาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงนงนภัส จันทร์สา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายพีระวัฒน์ พละศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงชุติมา พลหาร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สายไชยสาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายบรรชา สีหะบุตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายธนพร แก้วพวง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายวัฎชรกรณ์ แสวงพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายlสุชินันท์ มีพร

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองหัวช้าง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายจตุรงค์ นครศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐนันท์ บัวต้น

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายกำพล กอบทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายธนากร พละศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

คำสด
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ วงศ์เสน่ห์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงปนกมล เภาว์โต

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผึง

้

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายปฐมพงษ์ พรมเสนา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายชัยเจริญ ศรีคลัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายชัชวาลย์ ประกอบแจ่ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองวิทย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๐๐ เด็กหญิงปรีณาพรรณ นาคพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงปรีณาภา นาคพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงเกษสาคร สุนทรสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงพัชรธิดา สืบสิมมา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เชือชม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงพิมพ์สุภา สุตาวงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงชญาดา พงษ์เกษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงธนิษฐา กวางทอง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงวนัชพร พาหุรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงณัฐชยา ณัษฐาภรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงสุภาวี สืบสิมมา

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คำตัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายกิตติโชติ ตุนา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายสุทีป สืบสิมมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงเมธาวี บุญพอ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายหรรษธร ประสิทธินอก

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายราชิต หาญมนตรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
วัดโนนสัง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายวรวุฒิ วงศ์ที

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายอติรุจ มะลัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายกษิดิศ อัมภรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก(อสพป.40)

้

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงจิดาภา ประสาร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงธิดาทิพย์ คำหมู

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงธิติมา จันดาบุตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงนภัสสร คำศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงภัสสรณ์ สีใส

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงมุกมณี แก้วคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงศศินิภา อินธิเดช

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงสุกัลยา สมชาติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

เกษมสานต์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายศิริชัย เกษมสานต์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายจิตติ จันดาบุตร

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

วัดหนองบัวไชยวาน
 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายเอกอนันต์ ประสาน

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายสุรจิต สุวรรณสุข

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายพฤกษา ธรรมแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายพีระวิทย์ ติสวัสดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายอภิวิชญ์ โสดามรรค

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายเอกพงษ์ บุญหนุน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงณัฐกมล อินทร์ศร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงขวัญฤทัย บัวงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงชฎาพรรณ ศรีใส

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายธนพล คำภาสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายพีรกาฬ สืบสิมมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายสราวุฒิ พันธ์มา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายณัฐกิตต์ คำภาสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายศิรศาสตร์ อุดชาชน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายสันติภาพ พิลาตัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงกาญจนา ศรีคำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงชญาภา ทาวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงชนกนารถ บุญมางำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงนฤนาถ วงค์ใหญ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ชารัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงพัชราภา บัวพร

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ วิระพรสวรรค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงอัจฉรา ไชยสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงอภิสรา เสียงใส

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สมพร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงอภิชญา ปอมพิทักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายนภัสรพี สุวรรณพรรณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายธนวรรธน์ ยุภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายศุภารมย์ บุญเฟอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายสรรติพงศ์ สีดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงสุนิสา พักตรรัมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายชุติมันต์ จันทะขำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายปริญญา กองทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงรดา เครืองทอง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองหวาย  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ พลแสน

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอง วัดหนองโอง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงปนิดา คูคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม วังไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงปาริชาติ เชือคำ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงปยะธิดา กระแสเทพ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงปยะธิดา ปยะสอน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงพรธิภา โพธิบุตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงพัชรมัย ประสมศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงรุจิกร สงเมือง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงศศิธร ศรีหลิง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงสุพิชญาดา ประสิทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงอภิญญา นนทะวงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงอภิสรา ศรีบุญเรือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงอุมาพร บุญมา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงลานนา ปูพบุญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงชยุดา พรหมมานนท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงปพิธิดา มะยม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดกัลยาโฆสิตาราม กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายธนากรณ์ กุแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ แสนดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

วัดบัวหุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงกฤษณา หินซุย

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงชฎาพร แซ่ตัง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงจิดาภา เชือหงษ์

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงปนัดดา ประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) วัดอีหนา  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายอรงกรณ์ พิลาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายทศเทพ อินทร์ทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายเอกราช เสาร์ศิริ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย สืบศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายบูรพา ธนูจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายธนพนธ์ หงษ์อินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายกิตติชัย ศรศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงกชกร พินิจสอน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงสุกัญญา สอนศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงสุฐิตา สีระสุก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงกัลยากร ล้านทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงณัฐณิชา คำเกิด

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงปยพัชร พลศรีดา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงจิราพัชร การบรรจง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงสลักจิต คำแพง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงธีราพร อินทองสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงระดาวรรณ ศรีบัว

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายศิรากร โชติ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโก วัดบ้านโก  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายชิราวุธ หงษ์อินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่า วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายทรงธรรม นึกสม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่า วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายยศกร จันมะโฮง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงศรุตา วิเศษศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายจิรายุทธ พรหมศร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายเจตตริน อินคำแหง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่จึง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

รัตนวัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายทินกฤต โสภาสพ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายทูลธรรม สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายธนพนธ์ โพธิงาม

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายพิชชากร รัตนวัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิวัฒน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายภูเบศ สะอาด

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายเมษา บริบาล

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายวายุ โพธิวัฒน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายสุธรรม โพธิวัฒน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายอานนท์ บุญราช

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงกัญญาภัค รัตนวัน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงญาณิศา ประมัดสระน้อย

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงธนิษฐา กองแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงธัษณามดี บูรณะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงเนตรนภา บริบาล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงบัณฑิตา แวงยางนอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงบุษราคัม ธรรมบุตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงเบญญาภา โพธิวัฒน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงวิชญาพร ทีนำคำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงวารุณี ประโยขน์มี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงสริตา โพธิงาม

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีวิชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงเบญญาภา ทองสุทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายปภาวิชญ์ หงษ์อินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงรวินท์นิภา สุตะพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงนิชาภัทร แก่นที

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงภูริชญา ศรัทธาคลัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายไชยภัทร เข็มลัง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงกฤติยา นาเมือง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายบารมี คำจุลลา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงจิราพัชร์ วงษามาลย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงชัญญานุช ทิมานะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญอินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงปยะธิดา รัตนะวัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงพรัชราพร หาญหงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖ / ๒๓๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วศรีจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงเอมิกา พิมพิเศษ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายวศินธ์ เดชบุญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายวิศรุต สัมฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายอลงกรณ์ โตมร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงพิยดา เสากลาง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงสุพิฌชา อินทิรักษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงสุวนันท์ สระแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ อรรคบุตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายปรัตถกร อินทร์ละคร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายพิทวัส สิมมา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงปนัดดา อาจสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงปภาวดี แซ่จึง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายณัฎฐากร กองแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ ศาลากลาง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายธีระพัฒน์ ประสาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายเมธี ไชยสิงห์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายวรินทร อำนวย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายสุรยุทธ์ ทองตัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายอนุชิต พันธ์ศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายอภิเดช จิตต์มัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายรัฐภูมิ ปทมะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงธนันญา กาบเพ็ชร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงปนัดดา กับมีผล

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงวัชรินทร์ จันทร

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงศศิธร คำเอียม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงสุดาพร พรหมจรรย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายเกียรติคุณ บุญอินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายชนะชนม์ บัวส่อง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายธีระพัฒน์ แพ่งพนม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายปฏิพล มูลศิริ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายพีรณัฐ ธารแม้น

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายมุนินทร์ หงษ์ทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายสหรัฐ ดำเนิน

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายสิทธิกรณ์ ทองกลม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงจิราวรรณ บุญอยู่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงพิยดา สมตาเต๊ะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงรัชนีกร ทองบ่อ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงวรนุช โกศล

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงสุวีรยา จีระออน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงกานต์ธีรา เนียมแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงจุฬามณี พันธ์ศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงธาราทิพย์ สุวรรณเวียง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงแพรวพราว แสงใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงศศิวิมล แสงใส

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงศุภิสรา สีมาพิมพ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงอาริษา ประถม

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายศุพรักษ์ หัสดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ โพธิวัฒน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ พันธ์ศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงกัณชิชา เถระพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงกุลสตรี แพงชาติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงพรสวรรค์ อยู่รอด

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายธนาวัฒน์ หารไชย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๐๕ เด็กหญิงชนินทร์นันท์ สุตะพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงธิติญา รัตนวัน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงปยธิดา กิงแก้ว

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงรัตติยากร จันทพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายจิรชัย พึมขุนทด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วกอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงโชติกา พินธุรักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงภคพร ทองศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงเมวิสา พาแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายธนภูมิ ตองอบ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงจิรนันท์ กลมพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิทักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงเมธาวี พรมจารี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงมนสิชา ชมเดช

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงรัติการ โพธิศรี

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายภัทรพล สันทวี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงประทิตตา บุญสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงพริกรรณ์ พรหมนิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงรัฐญาภรณ์ สว่างรอบ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงวิภวานี รวมจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงหทัยภัทร์ คณะเมือง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงอรนันท์ ครองใจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงอัญญารัตน์ นามวงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายเจษฏา นาคินี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายชัยบดินทร์ ชัยช่วย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายวรวุฒิ จันทร์เกษ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงกนิษฐา ชมเชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงชลนิชา เพ็งธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงญาณิศา แซ่ตัน

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงนภัสนันท์ ศรีนุเคราะห์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ พลพวง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงอรสุภา จารนัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายพัฒนพงศ์ เพ็ชรดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงวชิราลักษ์ จันทร์สมุด

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ใจงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายณัฎฐนิธิ อินทจร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงนภัสรา ขันตรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงภัทรวดี หงษ์ชืน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายจักรินทร์ เชือชัย

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงกรองทอง บัวทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงปราณปริยา กุลวิลัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงวิริยา ละมูล

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายภาณุ วงษ์ทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายนิรวิทย์ อุดด้วง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายอัศนีย์ สารกอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญเรือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สินงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา แจ่มปญญา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงจุฑากานต์ ผิวทน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงณรรฎฐกมล แก้วคำสอน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงถิรมนัส กล้าหาญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงสุดาสิริ ศรีสุข

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสุวิมล นวลดัว

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงอารียา วันเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ สุขเต็มดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๖๐ เด็กชายประพันธ์พงษ์
จันทร์ประเสริฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงกรชนก กัญญาบุญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงศศิกานต์ จันทรากรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงจิรัชญา สินไชย

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงพัชรพร พวงสุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญโต

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงเกษมณี คำแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงณิรฎา มะโนมัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงสุขนิศา หลับรัมย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงอรธิชา แย้มคล้าย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงธีราภรณ์ สุระสร

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงผกามาศ ปรารมย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงมนัสวรรณ มัฐผา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงศิวรรจน์ พัฒนประดิษฐ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายอัครวินท์ พละศักดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงภูรีศรีสุคนธ์ ประสงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงสุวนันท์ ถนอมเชือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงปยธิดา บุตรนา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา สีหาบุตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงเรืองรัตน์ดา มะโนชาติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กินรา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงพรธิดา สะดำป

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงวรรณิสา มะลิต้น

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๘๓
นางสาวพรรณพษา คำจันลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๘๔
นางสาวธิดารัตน์ ทะคำวง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๘๕
นางสาวกุลณัฐ ขวัญอ่อน

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๘๖
นายวิเชียร ทองบุตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๘๗
นายศุภกิจ พิมทราย

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๘๘
นายสมพร บุตดีภัก

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๘๙
นางสาวนารากร สุภเกษ

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๐๙๐
นางสาวศิริรัตน์ หึมมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๙๑
นางสาวอารียา ปานวันนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๙๒
นางสาวกาญจนา กุดประทาย

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๙๓
นางสาวนัทฐา รสชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๙๔
นางสาวขวัญฤดี ปนสกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๙๕
นางสาวนราวัลย์ ไชยโคตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายเทพพิทักษ์ จันทร์ดวง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายอัจฉริยะ คำสิงห์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายวุฒิพงศ์ บุญเลียง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๐๙๙
นางสาวนิตยา อัมภรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๐๐
นางสาววรัญญา โพธิพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายตระการ บุตรสมาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงสุภาพร โสภากุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงนฤมล นางวงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายวุธธิปปญญา พืนพรม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงศรัญญา บุษดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายเจษฎา คำหว้า

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงภัคจิรา จิตรพรม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงจันทร์นภา ดวงจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงอรัญญา ชูสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญเลียง

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงสุหงษา คมมน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงสุรางคณา อินทะสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงพรรณษา ทุมวงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายประดาศิต ธุระพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายตนุภัทร พิมาทัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายตะวัน นิยาย

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญเลียง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดอกดวง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงศลิษา บุระดาษ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงกฤษณา ดอกดวง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายศุภกรณ์ ดอกดวง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงศศิธร ดวงกระโทก

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงพิชญ์นรี สืบสายกลิน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงสุปรียา เพชรดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงสุพัตรา ดอกดวง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายธนากร เสาร์จันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายวรเวศ พิมพ์ผุย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายคัมภีร์ อินทะพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายธนากร ผลมะไฟ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงสุธารัตน์ เนียมมูล

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงกมลวรรณ บุตรสมาน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงวรัญญา โทพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงสิรินญา เพ็ชรดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงลัคนา บุตรสมาน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงชลธิชา จิตตะวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา ถาวร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงมลฤดี จันพะงา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงชนิดา แก้วมูล

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายไชยวัฒน์ วาไชยะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายวีรชน สิมชาติ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายพิชิต กองคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายภูวฤทธิ

์

อินทะพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ละออใส
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายนิรุทธ์ สระเงินสิงห์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงกชกร บุตรสมาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงอรไพลิน คนซือ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ กายะชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงณัตยา สะเงินสิงห์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงศศินิภา เพ็งกระจ่าง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงญาณิศา โทพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สระเงินสิงห์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ รูปคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงวริศรา เครือเพชร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ บัวจูม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ ลุยตัน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์พูล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงทิพวรรณ แสงฉวี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายวีระพล พิทักษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายบุญทิกรณ์ ขันชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงวัชโรดม ตุ้มคง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายธนกฤต ส่งเสริม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายนทีกานต์ บุตรสมาน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายสมพร แสนสุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงเมฑาวี ช่วยสงค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงจิราพร ยีสุ่น

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายเจษฎา อินสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายทัดภูมิ ลาพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๖๘
นายสุขสันต์ เนียมมูล

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายกฤษฎา สีหา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายนพพร กันไชยชาติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายจตุภัทร พวงพะยอม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายวีรชัย ปแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายแก้วกล้า แก้วชะอุ่ม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงวราภรณ์ รสดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงฐิตากรณ์ พิมพ์ผุย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงสุดาพร ทิพย์สิงห์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๗๗
นางสาวกัลยา ไชยพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงวรรณิดา สมาศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายวีระยุธ อินทะพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายอนุชา วาไชยะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายวันชัย วันประโคน

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายพุฒิพงษ์ โพธิพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายวัฒนาวุฒิ เพ็งกระจ่าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงวิภาพร เพ็งกระจ่าง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงสิริยากร เนียมมูล

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วชะอุ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ คนซือ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงสุชาดา เข้มอาจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยะพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ฤทธิบำรุง

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายธนายุธ จันทร์ถา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายณัฐพล แก้วขุนทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายชัชวาล สะเงินสิงห์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายวีระพันธ์ อินทะพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายมงคล ไชยแสนทา

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงพรพิมล พวงเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงนริศรา พิทักษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงสุวรรณา สิมเจริญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงสุภาพร เนียมมูล

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงอาริษา ชืนชาย

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงพรศิลา อินทะพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น วัดตระกาจ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ทาวะรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายกฤติพงษ์ โพธิปรึก

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายสถาพร จิบจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายเอกราช ไชยะบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิบจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วาชัยญะ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงณัฐริกา ผลาผล

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงปริดา บุญเลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงการะเกตุ วาไขยะ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญเลียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงพชร เกษพงค์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงเกวลิน โสภาบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงอุมาวดี อินทร์งาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงศรัญญา วงศ์ทอง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายพงศธร จำปาทิพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

จอมตัง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงนิศาชล ตาลหอม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงอริสา ชัยสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ วงคำจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายเพชรราช นิสระ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายวันเฉลิม ฉวีจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายนครินทร์ วงษ์เศษ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงอาริยา บัวลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายสมพงษ์ พลนำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงสุพัตรา ซีชา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงดรุณี บัวลา

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายวรานุพงษ์ ชาลีกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงวรัญญา โคตรคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงจิรา หัสดงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ เพ็งกระจ่าง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงธนพร ใหญ่สูบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ก้อนดินจี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายรัฐพล ศรีเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายวิชาชาญ สมทรัพย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายวีระภาพ เลือนฤทธิ

่ ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายสถาพร สดสุข

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายสุเมธ โสภากุ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายอนุชา ทองอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงจันจิรา จันทร์สม

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องราษี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงชลธิชา ลังกาวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงทิพย์พรัตน์ สนสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงนันทา หลอมทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงบุญธิดา นิเดชชัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ กงล้อม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงศิริกัญญา แก้วกอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงสุดาพร สาลีพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงสุริพร สาบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงอำภา พิมพ์เสน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายกฤษฎา เสียมไธสง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายจตุพล ชมหมี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายทนันท์ชัย บุรัสการ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายธนดล กิงเกษ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายธวัชชัย สุขแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงรัตนา อุทุมภา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายบุญเลิศ เมืองอินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงจริยา นวลแย้ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงพัชริดา วรวาส

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงศศินา ศิริคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงสิริรักษ์ บัวเงิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงสุธาสินี สมหวัง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงสุภาพร ชัยมีแรง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายฐานันดร บุญเริม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายอนันตศักดิ

์

กรวยทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงวิไลลักษ์ บุคะจำปา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงอุไรลักษ์ เพิมเติม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ พามาเนตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๖๙
นายวิวัฒน์ แตะต้อง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๗๐
นางสาวศิริรัตน์ จันทิพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๗๑
นางสาววรรณรดา ว่องไว

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๗๒
นายอนุรักษ์ เมืองอินทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๗๓
นางสาวสุกัญญา สติปญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๗๔
นางสาวสุกันยา โสดามรรค

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๗๕
นายนพรัตน์ เกษแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๗๖
นายประกาศิต สัมฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๗๗
นางสาวสุวรรณี บุญเรือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๗๘
นางสาวจิตรนารี พิมศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๗๙
นางสาวศุภรัตน์ เจริญทัศน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๘๐
นางสาวดวงพร เพิมสุข

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๘๑
นางสาวละอองดาว ศิรินัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงธิติมา บุญเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงภัทราวดี จินดามณี

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายสิรวิชญ์ เครือพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงปาจรีย์ ศรีหาวงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนา วัดขนาเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงกนกภรณ์ อ่อนหวาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงขวัญฤดี จันดีกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงอัจฉรา เชือสอน

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายอิทรธิกร ไชยพล

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุวิชา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิบทิศ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายสิรวิชญ์ ธรรมสัตย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายสุวรรณภูมิ กุลศิริ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายบรรพต วงษ์ใหญ่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายศุภกิตต์ ศรีนวล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายศรัณย์ ต่างโอษฐ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงนุศรา หมิงแก้ว

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายพรรณทวี อุดมสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายจีระวัฒน์ พุ่มจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายชยทัต จักขุพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายธนา สุวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงพิมพ์นภา แก่นจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงสิราวรรณ ฮว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงอรอุมา เขียวสวาง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงกัลยาณี ศรีพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายฌาณวรุตม์ ทวีพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ โมฆรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงปนิดา พรมดี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

มิงขวัญ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายนที สมทรัพย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ หมิงแก้ว

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายธวัฒชัย สายลาด

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วกอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงศุภรัตน์ ชำนาญเวช

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายชาติกล้า คำทุย

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายประเสริฐ ประสวนศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายมนัญชัย เสนปอภาร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายรณพีร์ ใจชอบงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายสิทธิชัย ธรรมรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายสิทธิพร หนูเตีย

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงกุลชา กองไตรศรี

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงปญญาพร ดอกเกษ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงวิชญาดา อยู่คง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงอนุชศรา โคสา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงอรวรรณ พิมพ์อ่อน

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เคารพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายพัฒนา กำลังเหลือ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายพิษณุ ภูนาเถร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายยงยุทธ์ ทองแกะ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายวัชรพงศ์ เดชกล้า

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายวิษณุ บุษบรรณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายศราวุธ อบเชย

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายสุปญญา กำลังเหลือ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายกีรติ อินทะศร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงปนนดา กล้าหาญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายจตุรงค์ รสชาติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายจักรพงศ์ ไชยนรงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายชยพล กองสีนนท์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายภีระพัฒน์ วรสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายอนุวัฒน์ ชัยเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงธนาวดี นิวาท

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงนิสา คล้ายแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงปนัดดา ปาระมัติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายสุระพงษ์ ผาสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายกิตติพงษ์ ปกปอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายปรเมษฐ์ ปาระมัติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

นิวาส
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายศรายุธ อธิพงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

เถาว์คำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงวิชชุดา นวลกลิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ยศพิบูลย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงอร อ่อนละไม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายก้องธีระวุฒิ บุญคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายวุฒิชัย แก้วคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายภราดร ทิพย์สมบัติวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายรัชชานนท์ กล้าหาญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายศุภชัย ครองเชือ

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๕๘
นางสาวหนึงฤทัย

่

แสนอ้วน
๒๘/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายอาชานัย บัวคำนิล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ยอมพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

บุญมานัด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงขวัญแก้ว คันธะรักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินพงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงญาณี อารีย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์

สร้อยจิตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงบุศราภรณ์ ทิพย์สิงห์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ พาหา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงศศินิภา สีนวน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายกฤษฎา แสงไกร

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๘ / ๒๓๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายสมพงษ์ นวนคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายสุริยา โพธิสุวรรณ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงกัลยา มะเดือ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงพวงบุพผา ธนู

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายธนากร พวงเกต

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายบุญเย็ญ ปูพระบุญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายอนุวัฒน์ วรรณประภา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ พิมศร

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงกิตติยา คนกลาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ รัตนะวัน

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงรัตติยา วรสา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงรุ่งนภา รัตนพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงวรรณพร ทองสวัสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงสุชาดา วรโภช

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงสุพัตรา องอาจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายกฤษณะ กลินเมือง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายคฑาเทพ พูนสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายพีรพล สารติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงทิพยรัตน์ นวนแดง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงนภัสสร เงินลุน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงนภัสสร โสพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงมนัสนัน จันทะมัน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงสุภาวดี พันธุลี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงหรรษา อุ่นใจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงอรวรรณ เคารพ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงกมลพร กันหา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงเบญจมาศ บุราคร

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงปานระพี ม่วงเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงลลิตา แก้วปญญา

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงสุชาดา นุจตุรัส

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงสุธาสินี การะเกษ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ หริวงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายเทวา การะเกษ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ รัตนวัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงจันทิมา เสียงชอบ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงพรสุดา เอกวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงรสา ดีใจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายวรากร พุฒราช

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายอดิเทพ อ่อนฉุน

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงจันจิรา คมไสย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ พวงเกษ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๑๑
นางสาวฐิติมา สุขมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงนำฝน ไชยรินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงรินลดา เคารพ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงวิชญาดา เนืองนอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงสมจิตร วันเสาร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ปวงชาติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงเจนจิรา ยุทธยง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงบุษรา กำลังรัมย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายปรีดาวรรณ วรรณทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงรัมภา ใจตรง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงโสธิดา โพธิสาร

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงอรทัย ศิริชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงศศิพินท์ คำศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงศศินันท์ คำศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายเอกภพ รักษาราษฏร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงวราภรณ์ สุทธิสิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๒๗
นายนพพล สุวะดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงปวีณา กลินพยอม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๒๙
นางสาวเสาวลักษณ์ คำจุล

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงอาภาภรณ์ สังข์ภักดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๓๑
นายภัทรพล ยอดแก่น

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๓๒
นายอิศรายุทธ สิงห์ทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๓๓
นางสาวงามจิตร ศรีมณี

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๓๔
นางสาวจิราพรรณ หอมคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๓๕
นางสาวฐนันภรณ์ ครองเชือ

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายปญญา หลงทัพไทย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๓๗
นายสุวิทย์ เสียงเพราะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๓๘
นางสาวพรรณิภา ทองขาว

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๓๙
นางสาววาสนา ประสมสู่

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๔๔๐
นางสาววรรณิสา นัยกัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๔๑
นายเกียรติศักดิ

์

ศรีพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๔๒
นายธีรภัคร พิมพ์สมาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๔๓
นางสาวเพชราภรณ์ นวลแย้ม

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๔๔
นางสาวศิริทอง คำขำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๔๕
นางสาวมณฑกานต์ พาหา

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๔๖
นางสาวสายฝน พิทักษา

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๔๗
นายสนทยา รัตนวัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๔๘
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๔๙
นายอรรถชัย สอนจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๕๐
นายณัฐวุฒิ ศุขะพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายประเสริฐชัย บุญเรือง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายสิทธิชัย งามสง่า

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงเมธาวี ศิลาคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงวิชุตา ศิลาคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

วัดกระมอล  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายทินภัทร สมนึก

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

กุลหอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายปรัชญา ร้อยชิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ครองเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายวัชราภรณ์ ศรีสังข์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงอริยา คงราช

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงปาลิตา เมาหวล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงสุภาพร เกษคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงวารุณี เมาหวล

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงอรอนงค์ ยันยงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายนัทธพงศ์ ยอดแก่น

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงภานุพันธ์ ของอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายนันทกร ยอดจาน

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายวิพัฒน์ เมาหวล

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายพีระวิชญ์ ไชยพันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงมลัยภรณ์ เปล่งปลัง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงวราภรณ์ นามศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงพลอยลัดดา เต่าลอย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงนำฝน เขาทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงเมทินี ร่วมสุข

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ กุลหอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงนันทพร กุลหอม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงวิไลวรรณ แช่ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงวัฒนา กงล้อม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายศุภกร กุมพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายพิทักษ์ ศรีจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายศิริชัย ระดวง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายเอกรัช ยันยงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายอภินันท์ เถาว์คำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายอนิรุธ เถาว์คำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายสนธยา นิจรันต์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายกิตติธัช

หาญสารานุวัฒน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายณัฐพนธ์ เต่าลอย

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายปยบุตร สมนึก

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายวุฒิเดช สมาน

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงรัตนา เมาหวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงวราภรณ์ นวลแย้ม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงอาทิตยา หึมมา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงวัชรากร ศรีสังข์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงภาวิณีร์ พันธ์เพชร

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงกัญญานัท ยีสุ่น

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงอริญา พวงจำปา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงภานุมาศ ของอ่อน

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายปยณัฐ เคารพ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายธิติวุฒิ กายะชาติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายวีรภาพ ครองเชือ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ครองพันธ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายธิติกร ปททะพงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายภูวดล ครองเมือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงอารยา ศิลาคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงกัญชพร มูลคำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงขวัญฤทัย ครองเชือ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ตังมัน

้ ่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงภัทธาริณี ปานประชาติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงกนิษฐา เอียมสะอาด

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงปานวาด ครองเมือง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงอภิชญา สิงหนสาย

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงกรรณิกา ศรีลาคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายชุติเดช ยอดคันทา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ปานประชาติ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายดนัย ครองพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายภราดร ปานประชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายวงศกร คืนผล

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงสุดาพร กายะชาติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงกิตติยา เทียบเปรียบ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงอรยา อ่อนศิริ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงศรีสุดารัตน์ ปานประชาติ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงชมพู่นุช ปานประชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายธีระพัฒน์ พักตรใส

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายกีรติ สันทาลุนัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มะโนชาติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ ยิงชาติ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงพิมลวรรณ ถุงจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงสุธาสินี สมาพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงนัฐธิดา เนียมจิตร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงปณณิกา เรืองเดช

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงศิรินันท์ ประสงค์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงนัชชา นวลแย้ม

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงสุชาดา เขตชุมแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายวรายุทธ เชือไชย

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงศศิภา จำพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงแพรวา ทุมชะ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายนครินทร์ คูณผล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงขวัญจิรา แทนคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายพงศกร วันอังคาร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงตรีเพชร เต่าทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงเจนจิรา เกษรราช

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายธิติพงษ์ ยอดทรัพย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายธีระพงค์ คำแพง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายจักรพงษ์ สะนัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงสมฤดี เสนไสย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายพงศ์พันธ์ เครือทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายภานุพงศ์ ครองใจ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายวีรวงศ์ วงค์ขันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงธัญพิชชา จันทาน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงจันทนา คมไสย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายพงศ์ศิริ คมศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงกุญชร ถินสูง

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงวิรัญญา คมไส

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงสายชล คนกลาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายอานุภาพ เต่าทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงไอลดา วัดสัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงสุมาลี คมไสย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

กุนหอม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายเมธิชัย โคจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายอนุพงษ์ คมไสย

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๖๒ เด็กชายสมบูรณ์ทรัพย์
คมไสย

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ อินทร์สุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงพัชราภา บุตรศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงดาราวดี ศรศรี ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงอริสรา วงศ์ทองดี ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงสุกัลยา ดีเสมอ

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา พรมจาด

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมประดิษฐ์ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงรัตนา ยานีวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงศศิประภา ยมพวงแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงวรัญญา นิลพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงปรารถนา ทองปน

๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงจิตรลดา กันยาพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงวทานิยา พลพงษ์ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงนรินทร์ จันทร

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายวัชรพล จันทร์สอน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายสรศักดิ

์

โอชา ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๔ / ๒๓๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายฑีปกรณ์ โททอง

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงพิมลตรา คำรัตน์

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายอำพล ไชยสีหา

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ การะเกต

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงภัชรา จันทรพูล ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงเบญญาภา ขันติวงค์

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายวุฒิชัย นามรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายธรภูมิ จ่าหล้า

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คำรัตน์

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายนิติธรรม อาชาวิเศษ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายอภิลักษ์ บุญชาติ

๓๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายสิรดนัย เครือบุตร

๒๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงพรพรรณ พันงาม

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายอิทธิพล ขันตรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา สุขใจ

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงปฏิณญา พลเยียม

่

๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงอภัสรา สาลี

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงดอกสร้อย สุทธปญญา

๒๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายคฌานันท์ นาคแปน ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายกฤษกร สาเสนา ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงธัญญพิชชา บุญทา

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายฟา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมะยาง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงจิราพัชร ใจประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงชนาภา โคตรชัย

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงณีรวัลย์ จันทา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงอรพรรณ สะเกษ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญปญญา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายวรายุส ทะคำวงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงดาราวดี คูณสว่าง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงดาราวลี คูณสว่าง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงนันทิชา บุญประดิษฐ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงนิพาดา สิมพร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงปาลิตา ภูมี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงมัทนพร ศรีบุรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๕ / ๒๓๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงหทัยชนก ศรีบุรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงอัจฉรา ครองยุทธ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงจตุพร สมภัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายชาคริต สารภาพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงสุวรา นางาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พรมวงษา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงรุ่งฤดี นามลักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายธนภัทร บริสุทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายชัยรัตน์ พลศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายณัฐพล จันทสินธุ์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายธาวิน สาลีมี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายวีรภัทร ศรีสุราช

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงกัลยา เชือบัณฑิต

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงจิรภิญญา บัวลอย

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงอุมาพร สิมมาทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายจตุพร ลาธุลี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายปญญา สีดาแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายธนายุต อักษร

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายสุพล คำมาโฮม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายสุรินยันต์ นินขาว

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายขนบพันธ์ ดีคำพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายณัฐนันท์ พลงาม

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายทักษ์ดนัย คำฝอย

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงแพรวา นาคำโฮม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงอารยา ถนอมผล

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงดวงหทัย นิสวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงประภัสสร กำวัน

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ โกศัลวัฒน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงนิตยาพร พันงาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงธนาภา สุทธิสิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายชานน คำลุน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายเสกสรร ทำบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงนิศา ด่านด้าว

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๔๘
นางโพธิทองศิลป

์

สามารถ
๑๖/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายธนโชติ ไกรดวง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายธนพัฒน์ วงตะลา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายธนาวุฒิ กุลมาศ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ตรวจมรรคา

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิสุวรรณ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ตันโยธา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายสิทธิชัย ศิริบุญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายสุทธิราช พลนำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินวิทยา วัดบ้านหิน  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายธนพล พอกพูลขำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายสิทธินนท์ สุโกฐิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดหนองกระทิง  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงณัฐธิดา มูลกลาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงภัทธณดา แสงคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงณัฎฐ์ภัทร์ ระยับศรี

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงเรืองฟา ยมราช

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายกรกต แก้วกัณหา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงผลทลักษ์ อินทร์ทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงอุมากร เศรษรัฐถาสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายพิทักษ์พร จูมสิมมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงสุวิชาดา มงคล

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงกฤติยาณี สายสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายปณภพ มาสู่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงวชิราพร ศรกิจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงศุภารัตน์ จันทะศิลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายญาณวรุตม์ กองแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายณัฐรวัฒน์ ทางาม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงภัตราภรณ์ เชิงหอม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายเจษฎา ชัยรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายธิปไตย ปญญาวัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงปวิชญา แก้วพิกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงปุญญิสา ตุยชัยภูมิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองคำผุย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายกษิดิศ ยศเกตุ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายปฏิภาณ ไชยโคตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายสิรพงษ์ อินธิมาศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายธวัชชัย มาระสา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายนพรัตน์ ทัดเทียม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๗ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีปตเนตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๘๖ เด็กชายอเล็กซานเดอร์
เซคเนอร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงอินธิรา แสงฉวี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงสุทธิดา เกษหงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงณัฐณิชา วอนอก

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายวิชยุตม์ อุทชา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายพงศธร อารีย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ฤกษ์ดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงอภิชญา สมยืน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายประกาศิต ไชยคุณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณสพ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ นาดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายอำนาจ เกตุดวง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญเจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ทานะมัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงณัฐธิกาพร มัชฌิมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายนิธิศ พิมาทัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายพงศธร เครือบุตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายณัฐวิทย์ นาครินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายวีระพล บุญมังมี

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงฮานิล มาฮามุด  ดีบาน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายธีรยุทธ รังษี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ กลมพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายนราธิป ศรีลาคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายจิราวัฒน์ ลาพันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายปรเมศวร์ ศรีคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงปทมา รักสวนจิก

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงพุทธิดา มาหา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงรัฐติยากร ลอยลม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงเพิมสุข

่

ธนะนู
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เบ้าทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงจริยา ลาโภสิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายปฎิพล ใจเครือ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายพชรพล คืนผล

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายภานุพงษ์ บุญชม

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๘ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายพิสุทธิ

์

ภาคพรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายอัคนัย บุญไสย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายพงศกร สุปน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายภูวฤทธิ

์

ลาลัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายพีระดล ผาหนองหว้า

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๒๕
นางสาวมนฑิตา วนาสุวดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงโชติกา

เดชโชติภัทรชนก
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงนันทกานต์ มีเลิศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๒๘
นางสาวศศิกานต์ หงษ์บุญเรือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายธิติ โพธิทอง

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปทมะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงอรนิชา ฤทธิพงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายจักษณา องอาจ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายกฤษณะ โทวาท

๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดนากันตม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายดัสกร ศิริจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายธนากร เปอะปน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดนากันตม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายอดิเรก อิมเปรม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายปกรณ์ สุจริตภักดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์ไชย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายอภิชัย โคตรวงศ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงชฎาภรณ์ คำแดง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงรุ้งฟา ลิลัน

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงพรกนก กลอนศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงดารารัตน์ สอนบาล

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงมนฑิตา คำแพงจีน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ดอกเกษ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงสุนันทา สุพรมอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงนันทนา ไกรสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา วัดไหล่ดุม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายนพดล โปร่งกลาง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายปรีชา จันทร์ดี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายปรีดากร บุญเย็น

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายภูมินทร์ แก่นแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายมรรคสันต์ วันศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายสายนำ แก่นแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗๙ / ๒๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายศรัณยู บัวงาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายศุภกร บุญเย็น

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงฐิติภา ยอดสิงห์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงปทมพร ก้านเรือง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีลาวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงอรนุช ยอดสิงห์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ชาญนอก

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงจิดาภา ชิตอักษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงศิริพร สุ่มกลัน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายปรเมศวร์ ธรรมสกุล

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงณิชาวรรณ เขาภูเขียว

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายอภิรักษ์ จีระออน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงวรกานต์ บำรุงนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงกัลยา พงษ์รัตนโสภณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเลียว วัดจานเลียว  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายบูรพา นิโรรัมย์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงโชติกา หงษ์สุวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภักพวง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงอัญญาณี วรรณทุมมา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายจักรพงษ์ พันธ์ยา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายพงศ์ศิริ ศิลาคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงจิรภิญญา กิงก้าน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงพรรณิษา ศิริเนาว์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงสุจิรา วรรณเพ็ญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือใหม่  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายไชยเฉลิม นิลเนตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายจักรินทร์ รอบรู้

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงขวัญจิรา สลับศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ วงษ์ใหญ่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายเอกพล ไชยสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงพรลภัส พิมสาลา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงพิมพ์สุดา แก้วคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ไชยสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงเมขลา กันนอก

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายชญานนท์ ลาพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายศุภโชค สาตตรา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงจรูญพันธ์ สุขศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๐ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงดวงพร สังข์เครือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงกัลยาณี กันตรง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงกาญจน์ติมา วงค์คำชิน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงอรัญญา วัฒราช

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงปวีดา จำปาแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงปณิรดา ปะตินังเต

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงสุตินันท์ นิรังกูล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงศศิวิมล สมเพ็ชร

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงแก้วตา จันดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ มีศรี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงพิมลพรรณ สมเพราะ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายรชตภัทร ดวงเพ็ง

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายศักดา มีศรี

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายพงศกร โพธิขาว

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายปญญวัฒน์ สีเยาะ

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงภัณฑิรา ใจภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายกรกิติ แก้วประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงประภัสสร ชายขาว

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงสุชานันท์ บัวงาม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา ดิษฐประสพ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงนฤมล สุขจินดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงวรรณพร คำภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายกันตภูมิ วัฒนวิพัฒน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายยศกร วงษ์ศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายภูตะวัน โกรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายธีรพงศ์ ดิษฐประสพ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายอภินันท์ สุทธิสิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร กะพัง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายคมชรัณ สิงห์แจ่ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงสุนิษา กลมวงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายณัฐพล อัครวงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายณัฐวิศิษย์ ศรศรี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีนวล

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายวัชระ จุลทัศน์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงภาวิดา บัวคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงสุชานาถ เขตคีรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะวาซอ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงจิรัศยา ดำหนา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงอนันตญาดา มูลแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายพีระศักดิ

์

สีชมภู
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงศศินิภา บุดดาวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายธีรวัฒน์ บัวหลาย

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงณภัทร แก้วคำชาติ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายพีรณัฐ ศรีน้อย

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายพิทวัส ทองยิม

้

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงรัชญา พิลาคง

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงชณากาณ มีศรี

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายศุภกร ขจรเพชร

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงกุลพิมพ์ สารแสง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายอภินันท์ กันวิเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายวีรกิจ สายสมร

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายศักดา จุลทัศน์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายณัฐตพร พิชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายปติพงษ์ วงษ์อินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายวัชรินทร์ มาลีศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายกฤษณ์ดนัย บุญรักษา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายชุติพนธ์ กันยาพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงรัตติกาล ทองละมูล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายกฤษดา บุญมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายปรัญชัย ธิดาแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายสิทธิราช จิตต์จันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงกรุณาภรณ์ อาริกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงกานดา ศิริบูรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงแก้วปภัสสร ทาทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๕๓ เด็กหญิงปยะประภาภรณ์

อินอะนันต์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ทองไสล

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงธัญชนก ฑีฆะพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงปญานัส สุทธิศิล

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงวรนา สรีชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายชนาธิป คำโสภา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายรัฐภูมิ กรุณา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารังกา วัดนารังกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงไพรี พรมเคน

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงกัญญาภัค ดาลากรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดาลากรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงปาลินี มุละชาติ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายณัฐพล ไพคำนาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายธนพงษ์ ศรีบุญเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายวิทวัส บุญธรรม

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายวายุ ด้วงทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายอภิวัฒน์ หวังกำกลาง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายอานัติ วันทนา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงปภัสสร เชตะวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงพรประกาย แพงศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงมัทนาวดี เสนาะศัพท์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงศุภรัตน์ งามผล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงอารียา งามสนิท

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายธีรพัฒน์ พันธ์ศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายมงคล จุลทัศน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงกาญจนา ทีฆะนาม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงจันทราทิพย์ มูลแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงณัฐธิดา อินทมาศ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงพรทิพย์ แพงศรี

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงอนุธิดา พงษ์เกษม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๘๒
นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ ๓/๔/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๘๓
นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล

๒๒/๔/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายเฉลิมชัย บัวหอม

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายพงศธร พงพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายธนะวัฒน์ ปนโต

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงนันทิยา ขืมจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงอรนิศา อินทรศร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงนันทิชา ภูผายาง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงยิญฐา

่

เขียววิลัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงพัชรี กันทะวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดโนนงามสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายภานุพงศ์ วงษ์ประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบี

่

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงจิราพรรณ เทพยุพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงศศิวิมล ยอดจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก วัดกระบี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายพงษ์เสถียร คณะนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงกนกภรณ์ ดาวใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายพรภวิษย์ โพธิสาร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายอนุวัตร สุชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงกมลเนตร ทองยัง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายเมธานันท์ พงษากลาง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงธนัชชา ลิลัน

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายเตชินท์ อินทรีย์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายอภิชิตชัย แก่แสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายฐิติวัสส์ แซ่ซือ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงชฎารัตน์ อินทะชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงธันยาภา อารีย์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงญาตาวี เทียนสว่าง

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงภัทรศยา บัวทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กลัดหงิม

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงวัชราพร ฤทธิเดช

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงกัญยาณี สาลี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายฐิติวัตร หมิงแก้ว

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายวรวิช ลครมูล

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายบูรณ์พิภพ ตรีเหรา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงมณฑิตา คำโสภา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายก้องภพ ผิวอ่อน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงสุทธิดา อินทร์ตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงวรรณรดา ชมภู

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ช้างเขียว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงประวีณา หมายเขา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงปานไพลิน ดวงแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงวิชยา สาลิกา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงภัสราภรณ์ กายแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงชาลินี ทองศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร คัญไทร

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงจิดาภา สุขโรจนภูวดล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงอรณิชา ถนอม

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายรุ่งอนันต์ จันทัย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายวีรยุทธ รังษี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายบุญชัย บุญชิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายภัทรพงษ์ อินใส

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงศุภิสรา พะวา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงศุภกานต์ พืนพรม

้

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงพันทวี พิมาทัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงชยุดา คงทรัพย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงสุชาดา สังสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายสิริโชติ คำพุ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงปาลินี ทัดเทียม

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายอานนท์ จันทนันท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายจีรวัฒน์ บุญโสภณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงนิชาภา นามวิชา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงพีนีต์วัลย์ ติยะโคตร

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงอนงนาถ ทองอ่อน

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงกฤติญดา จันทร์ทาทอง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายขัตติย โสดก

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายปยวัฒน์ งอมสงัด

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงจันทกานติ

์

รองเมือง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายอติวัฒน์ โนนสังข์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พวงเพ็ชร

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงวิลาศินี บุญชาติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายมลฑล สุระชาติ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงกิตตินันท์ คำภาชีพ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงศศิกาญน์ ร่มเย็น

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงปญ์ฐวดี วรรณเวช

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงกรกนก พูลมี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายชยากร อุทธาธรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายทัตดนัย ปาทาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายบารอกัตชา ปาทาน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงอุมากร ประจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายวรวิช ทองแม้น

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงปนันดา ศรีษะนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงแพรวา กันนอก

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายกันต์ธร กงล้อม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างคูณวิทยา วัดบ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายวรจักร ดวงธนู

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์ขันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงคริสมาสต์ สมุทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงภัคจิรา คำภาย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงบุษกร บุตรประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่ตัง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายวรกิต ไชยโพธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงชฎาพร โคตรอาสา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มพวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงกุลธิดา สมหวัง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงปลายฝน อุดมผล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงฐิมาภรณ์ อยู่เย็น

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงนุชนาฎ แก่นเกษ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงสุนันทา พันจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงสุภาดา บูรพา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ พรมเนตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายอัครเดช อสิพงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายธณัชชนม์ ตองอบ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงวรรณนิสา ทองลอย

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงวีรพร ศรีกระหวัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๘๕
นายวีรโชติ โรจนแสงธรรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงรุ่งธิวา ศรีลาชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๘๗
นางสาวอรยา พอจิตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๘๘
นายเกียรติศักดิ

์

เผือแผ่

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายกัมพล โสภี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๙๐
นางสาววารี แก้วนรินทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงณัฐนันทน์ พวงแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายอภิวัชร์ สมหวัง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงพัชรี แก่นเกษ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๙๔
นายภูมิพิลักษณ์ เผือแผ่

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงอารยา พรเพชร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายสุภัทรชัย กระโพธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงพจนา ดวงอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายศิริพงษ์ สิงหะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายณัฐพล อินธนู

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๐๐๐
นายทวีศักดิ

์

สุดใจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๐๑
นางสาวนิภาพร ทองเลิศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๐๒
นางสาวสุวิมล เกตุทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๐๓
นางสาวนุชวรา ย่อทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๐๔
นายพัฒน์ บุญขาว

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๐๕
นางสาวสุภาภรณ์ แสงเพ็ง

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๐๖
นางสาวนันธิชา บุตรศรีวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๐๗
นางสาววันวิสา วันสุดล

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๐๘
นางสาวจรรยา ปลืมหอม

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๐๙
นางสาวกัลยาณี คำวงค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๑๐
นางสาวจาวดี สมพอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๑๑
นางสาวศโรชา ศรีสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๑๒
นางสาวจีรภา ปริมาณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๑๓
นางสาวกรรณิกา พันธ์แก่น

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๑๔
นางสาวปริยาภัทร ชัยวงศ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๑๕
นางสาวศศิประภา หอมจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๑๖
นายธีรพงศ์ นิยม

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๑๗
นางสาวพนิดา เสียงเพราะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๑๘
นางสาวอรุณรุ่ง พลับสระน้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๑๙
นางสาวกมลรัตน์ เวฬุวนารักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๒๐
นางสาวนริศรา แสงสกุล

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๒๑
นางสาวนิตยา สืบสิมมา

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๒๒
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองผิว

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๒๓
นางสาวสุภาพร บัวเสือ

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๒๔
นางสาวกานต์มณี พานจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๒๕
นางสาวมณฑกานต์ ขุนพรม

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๒๖
นายภูติภัทร บุญขาว

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๒๗
นางสาวพัชรี สุนทมาศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๒๘
นางสาวอรนุช บูรพา

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๒๙
นางสาวเสาวภา การชนะชาติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๓๐
นางสาวศิริชัย ไชยศรีษะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๓๑
นางสาวศิริลักษณ์ เข็มโคตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๓๒
นางสาวรัชนีกร วงค์เพ็ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๓๓
นางสาวอุไรวรรณ โสประโคน

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๓๔
นางสาวอัจฉรา อุตธูร

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๐๓๕
นางสาวเจนเนตร แสงเพ็ง

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๓๖
นางสาวอุไรพร คำทา

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๓๗
นางสาวกัลยา นัยสว่าง

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๓๘
นางสาวพิราวรรณ เพชรแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๓๙
นางสาวอรอนงค์ คำศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๔๐
นางสาวสุลาวัลย์ ศรีลาชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๔๑
นางสาวอัจฉรา พิมเสนา

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๔๒
นางสาวเจนจิรา จันทสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๔๓
นายพีระพล ไชยนรา

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๔๔
นางสาวศิริประภา ศรีขุ่ย

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๔๕
นางสาววิจิตรา จันทร์หอม

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๔๖
นายนพรัตน์ ริวกลาง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๔๗
นางสาววนิดา วงษ์พินิจ

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๔๘
นางสาวทิวารัตน์ สีดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๔๙
นางสาวกาญจนา อุปมัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๕๐
นางสาวบุษญา วงศ์พินิจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๕๑
นายสมภพ คำเสียง

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๕๒
นางสาวจันทนา สุขประจำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๕๓
นางสาวชนิสรา ทองจุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๕๔
นางสาวชฎาพร วงษ์ขันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๕๕
นางสาววิไลพร สังแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๕๖
นางสาวอรทัย ทองอ้ม

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๕๗
นางสาวเสาวลักษณ์ ปุยทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๕๘
นางสาวสุมาลี มณีใส

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๕๙
นางสาวอลิษา สถานพงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๖๐
นางสาวขนิษฐา สิทธิศร

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๖๑
นางสาวฐาปณี บุญขาว

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๖๒
นางสาวอิสรา อัมพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๖๓
นางสาวนิรัชพร ชวดพงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๖๔
นางสาวสกุลตรา อักษร

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๖๕
นางสาวปทมาภรณ์ บุญเกือ

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๖๖
นางสาวปนมณี บุญศรัทธา

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๖๗
นางสาววิชยา ดอกสร้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๖๘
นางสาวธิดาวรรณ คงคา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๖๙
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสันต์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๐๗๐
นางสาวกนกวรรณ บัวกอ

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๗๑
นางสาวกรรณิกา รูปคุ้ม

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๗๒
นางสาวแสงอาทิตย์ ทรงงาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๗๓
นายกมลรัตน์ ควรดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๗๔
นางสาวธณอร แก้วอำไพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๗๕
นางสาวกัญญพัชร สุระ

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๗๖
นางสาวธนภรณ์ พิมพ์สระแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๗๗
นางสาวอลิศา ชาธรรมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๗๘
นายชูศักดิ

์

สมทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๗๙
นางจินตนา ศรีจักร

๑๒/๐๒/๒๔๙๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๘๐
นายนพดล คำศรี

๑/๐๕/๒๕๒๕
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๘๑
นางปภัสกาญจน์ แก่นเกษ

๑๓/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๘๒
นายปยะ บุตะเคียน

๘/๑๐/๒๕๒๖
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๘๓
นางภัทราภรณ์ ศรีวสุทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๘๔
นางสาวภิญญดา พลคำ

๙/๑๑/๒๕๓๓
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๘๕
นางสาวรมย์ บุตะเคียน

๖/๑๐/๒๕๒๓
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๘๖
นางสาววนิดา อายุวงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๘๗
นางสาวศิริลักษณ์ ดวงเนตร

๒๑/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๘๘
นางสายแก้ว คำมัน

่

๑๔/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๘๙
นางสุริชา วงษ์ปลัง

่

๒๗/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายกฤษณะ วงค์ภักดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สารพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงวรัญญา ประเสริฐสังข์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายสุรกฤษฏ์ ศรีลาชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สุมาลี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงเพชรรัตน์ โนนกอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญคง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายจิรวัฒน์ สุวรรณกล่อม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงจันทร์หอม บุญขาว

๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายพรชัย พอนเพชร

๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงรัตติกาล สมทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงชิดชนก วงศ์เครือสอน

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงสิรินธร จันทร์อินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงอริยา ทองมนต์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงอุบลวรรณ คล้ายทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงสุรภา ศรีแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)
วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายณัฐนนท์ มณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงขวัญรัตน์ โคตะมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงณัฐชยา ศรีดาพิมพ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงปณิตา คำศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๑๐
นายสิทธิพันธ์ นาคเสน

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

ศพอ.วัดบ้านแขว บ้านแขว  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงพรไพลิน ทาดาวุธ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 1 วัดค่ายนิคม  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสิงห์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงเมฆขลา ทองเต็ม

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงสุตราภัทร นามวิชา

๐๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายสรายุทธ สุภาพ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายบรรจง ปราบเสียง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายปยะศักดื

์

สุระ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
วัดปาเสรีธรรม  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงกนกกร ทองแสง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงหะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงชัยญาดา ชัยบัณฑิต

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงนฤมล ขุมทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงนิตติยา ประเทือง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงณัชชา ตาทิพย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ สุขเฉลิม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายวีระศักดิ

์

สิงหะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายเมธีพัชร์ ชโรจน์สุวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง วัดทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงชุติมา ไชยศรีษะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงอรญา กล้วยนิจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงทิพวรรณ รสชาติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ มากมาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงอริสสา ประดิษฐ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายวสันต์ สมาทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายธีรภัทร ไชยศรีษะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายพิริยะ สมาธิ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงไพลิน เกษรสมบัติ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงชุลีกร สมร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงฐิตาภา คำสิงห์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงรุจิษยา พูลมนัส

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีสุวรรณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๐ / ๒๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงอรัญญา ศรีสุวรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงกนิษฐา ปราศรัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงพฤยาดา ปลงใจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงวรรณนิษา ไตรโยธี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงศุภสุตา พิมพรมมา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงสุดาพร กาญจนชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงอุทัย โพธิไธสง

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายกุลนันท์ เกษรจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายชานนท์ รูปคุ้ม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายนวพล บุตรงาม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายภูวรัตน์ เสนคราม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงประภัสรา ดอกชมภู่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงประภัสสร ดอกชมภู่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายบูรพา อายุวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงวิไลรัตน์ ใสสาร

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงประกายแก้ว

บุญรักษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงสุภัชชา ดวงอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายธนพล ปอมนิล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายมานพ สวนไธสงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงอาริษา เรืองรักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายปณิธาน ทองพา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายศักดิดา

์

เกษศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ เพ็งเภา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ์ บัวดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงจารุวรรณ อายุวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงนฤมล ตัณทะกูล

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงณัฐชา ตะเคียนศก

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงนันธกานตร์ ทองจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ อายุวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายไกรศร สืบเพ็ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายจตุพร อยู่หนองไผ่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายจักรพันธ์ ย่อทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายธีรภัทร งามเงิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายนำชัย สอนพูด

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๑ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายศักรินทร์ สุการี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ บูรณะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงนิตยา ไชยสาร

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ สิงหะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงวรัญญา อินทหอม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงสริตา มูลสาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงสุนิตา แสงบุญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายธีรภัทร์ ใสดาว

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายสุธีร์ ตุ้มทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ทองอ่อน

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงชาลินี ทิศลี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงฐิติมา อินทบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงสมาวรรณ ดีเทียน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ย่อทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายนพัสกรณ์ ชืนชม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงกุลภัทร์ สมพอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงธารีรัตน์ สมพอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงชัญญา ทองแดง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงสุวรรณษา ศรีสูงเนิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงจารุวรรณ อภัยสม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์โก

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายจรูญศักดิ

์

คำเสียง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายจักรกฤษ กวดขัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายธนพล ย่อทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายธีรเดช รูปคุ้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายวรยุทธ สมร

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายวิรุฬห์ เสาศิลา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายอนิรุทธ์ อินทนู

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายอัครพล เปภูเวียง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ศิรินู

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงศิริวิมล เทียมจิต

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงอุษา ตะเคียนจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สอดแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายณัฐพงษ์ บัวสด

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายธนาวุฒิ บุญตา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายภาคภูมิ เสาศิลา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายวรวิช กาญจนชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายวิทยา ทรารมย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายศักดาวุธ ตะเคียนศก

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ ตะเคียนศก

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ ปราศรัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายอภิสิทธฺ์ ดอกชมภู่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

กาญจนชาติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงวรรณณิษา ระหาร

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายเกรียงไกร ใสดาว

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายพงศ์ศิริ คำเสียง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๒๑
นายอรรคพล เปสาโก

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๒๒
นางสาวชณัญญา ใสดาว

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ต่วนกระโทก

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๒๔
นางสาวเหมวรรณ บุญเครือ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงอรวรรณ ทิศลี

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายธนโชติ สืบเพ็ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๒๗
นางสาวชลิตา ทองฮีง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงวิภาดา พิมูลชาติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๒๙
นางสาววนิดา แสงเพ็ง

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงสุริยาพร สุพรรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๓๑
นางสาวจิตฤทัย เจริญจิตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงชนิดา ไชยสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๓๓
นางสาวอริยา ทองพา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงมลวิภา โภคพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

ศีระษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๓๖
นายภูวนาท คำยก

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๓๗
นางสาวสริยาพร ไสสาร

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๓๘
นางสาวกันยารัตน์ ย่อทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๓๙
นางสาวรัตดาวัลย์ พลแสน

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงวรรณภา วันฤกษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงวรภาส สุขเฉลิม

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสกุล วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายวงศ์เทพ หนหอม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงจิรญาภา โภคา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองลาย

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ชาติวงค์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงดาวประกาย ฉันใต้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงบัณฑิตา โพคา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงปรียากร วันศรี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงรัชฎาพร ดงตะใน

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงวิมพ์วิภา เกษมทาง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ งามพรม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงอินทรา โคณบาล

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงอรพรรณ นามบุตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงศสิมา ศรีลาชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงจิรนันท์ คุณวงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงจิรประภา บุตรตะเคียน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงเพชรดา พงษ์สุระ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงพรรณวรท ดาดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ พรมโท

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงพิมลภัทร สงแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงศิริวาส ยืนรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงตวงรัตน์ นิมานะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๖๓
นางศรัญญา ลาลุน

๑๗/๗/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๖๔
นางสาวเพชรา โพธิศรี

์

๑๕/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๖๕
นางไพลิน บัวงาม ๘/๑/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ

์

วัดกระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา กลางเหลือง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงณัฐชยา จันครา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงภุมวารี หมอนทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กชายพิพัฒน์ พันธ์ทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายเรวัฒน์ งามพรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายศิวัช สมร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรางสวาย วัดกันจาน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงสุจิตรา สาระบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงพัชรา พึงจอน

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงเปรมมิกา อภัยวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงปาริดา สมาธิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงสุชาดา พุกอุย

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงนิชา สอนไตรแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงญาณิศา ชาติวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายอัฐพล ธนูศิลป

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดดองกำเม็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงณัฐนรี แก้วกลำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีมาศ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงพัชรพร ทองดีนอก

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ เตมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงธนิชาภรณ์ ภิปราย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงยุวธิดา โอสถ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงเกษศิณี งามรูป

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงณัฐธินี สุระ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ สุหร่าย

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงจีระวงศ์ สิงห์โตทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงอรปรียา กระโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงนำฟา อาจปราบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงนันทวัน อุดร

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงประวีณา พัดพ่วง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงปรารถนา บัวศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายธวัชชัย สุขแจ้ง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิหลำ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเผือ วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายรัฐภูมิ สะพะพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

พักพงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงกัญญานัฐ ศรีภิรมย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ มะปรางค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงปวีณา พรมพุ้ย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงณัฐชาดา น้อยพรหม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายอภิชาติ สุกวัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๐๔ เด็กหญิงกริชฎากานต์
ยงกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายชาญยุทธ ดอนสมพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงอินทิรา ไชยโชติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงสุทาริณี วิเศษรัตน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงกาญจนี วงษ์เพ็ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงลลิดา ศรีชาแอน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงธิติมา ใยอิม

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงแพรพลอย พลางวัน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงบุษบา พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

อุทาทร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงกิตติยาพร หล้าสมบัติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๕ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายศิวะ เอมโอด

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงศิริภัทร เทียมพงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงวิมลสิริ ราชรักษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงสุนิสา ราชรักษา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงสุพรรษา สินธุการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายมงคล พรมสุภะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงประภาพร ปานะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายภีรภพ ไพบูลย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงรุ้งเนตรนภา ศรีลาชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายธีรภัทร์ อุปมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงชนิสรา ลานำเทียง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี 2

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงวรกานต์ คำวิเศษ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายสรัลพัชร กุมรีจิตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงสุนิศา พันธ์คำภา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายภานุวัฒน์ ศูนย์สันเทียะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายพลวัตร ธรรมกิจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายภัทรพล ศุภศร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงสุนิษา บุญสิงห์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงกัลยา โพธิอุดม

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายอนุสรณ์ มีบุญ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ หงษ์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายภูมินทร์ ผิวงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายวัชรินทร์ ตุ้มวงษา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายสมชาย ตุ้มวงษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายธํนวา สุพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายชัชฤทธิ

์

นนเทศา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายชนณภัทร์ พันธ์จันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กชายณัฐกร ไพรวงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

สุขกาย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงกชวรรณ ดวงมณี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิกระสังข์

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงอุไรพร สุดสวาท

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงนิศาชน ทานะเวช

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์ดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงจิราพร นนเทศา

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๖ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงทิพยสุดา โยธา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงจิรัญญา อายุวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ กล้าแข็ง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงขวัญจิรา โตอิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายไชยพศ ไชยปญหา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายวราเทพ ปานกลินพุฒ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายพิษณุ สีดาชาติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายนิธิกร นนเทศา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายธีระพงษ์ พงษ์สุระ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายไกรวุฒิ สาระพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายอัชรพงษ์ ตุพิลา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายเวชพิสิฐ บรรณทิพย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายระพีวิทย์ นรสิงห์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงราตรี พันธ์แก่น

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงพุทธิดา สาระพงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงอาทิตยา ดอกรักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงณัฐนันต์ วรรณทะวงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ เทพศิลา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายกฤติพงศ์ ภูมิภักดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายจีระวัฒน์ มาตรศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายศุภกร ระยับศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายกิตตินันท์ พันธ์แก่น

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายจีรยุทธ สุภารัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายจิรานุวัฒน์ จันทร์หอม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายปรีชา อายุวงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายพีรพงศ์ พันธ์แก่น

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายวรัญู ดอกรักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงสุภารัตน์ เกิดรัมย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงธัญรัตน์ พันธ์แก่น

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงธันญาพร โตอิม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงรุ่งระวี นาคล้อม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงพณิดา เบญจณรงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงศุภิกา พลีสัตย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงจิราพัชร นนเทศา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายปวริศ หวังชอบ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๗ / ๒๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายเสกสรร สดมสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายอภิชาติ ห่อทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

อุตตะมะวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายไกรศักดิ

์

สาระพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายวรวุฒิ สาระพงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายชินวัตร ใจใส

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงปณิดา สุพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงเขมจิรา สีหะราช

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงปาณิสรา นาเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงวรัญญา ศรีดาชาติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงวรารัตน์ พันธ์แก่น

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงชุติภัค วงศ์ประยูร

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระพงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงพศิกา สุภารัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงธัญญาพร บุญตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายรัฐนนท์ ศิลปกษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

สาระพงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายอัครเดช พงษ์วัน

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายอักษร พันธ์จันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายผดุงชนม์ ชัยสัญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายสราวุฒิ พันธ์จันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงสุภาพร พันธ์แก่น

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงโศภิษฐ์นภา คำมี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงพนิตพร ยนต์พิมพ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงพิมลนาฎ วงษ์ปลัง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายถิรวัฒน์ ตองอบ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายกิตติวัฒน์ ระวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงนพรัตน์ คมกรด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงภาวินี ดิษฐประสพ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดา

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ สาระพงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๑๖
นางสาวสุภีภรณ์ ประยูรวงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๑๗
นางสาวอมรรัตน์ เฉลิม

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงจิราพัฒน์ ระวัง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา จำป

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงชัชฌา สุริยะคุปต์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงพัชรี มีทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงอติกานต์ สังขาร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงนันทิตา เคยการ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงวนันฐินีย์ พุ่มพวง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงกิตติพร สลายพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ มณีคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงพิมพ์ใจ เวรุวาป

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ขันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายภานุวัฒน์ อาจใจ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงสายธาร ทองศรีเมือง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงดวงฤดี สายใจ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงธาราทิพย์ มีทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายเทพพิทักษ์ พุ่มพวง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายพัสกร ทองใบ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงวารินทร์ แก้วนรินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงศุภาวรรณ วันเพ็ญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวบก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงเอมอร อินทร์เพชร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ

์

วัดบ้านอาทิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงเขมมิกา พันธ์แก่น

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงสกุลตลา เขียวอ่อน

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงจุไรรัตน์ วงณรัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงโสระยา สมเสนา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงพัชรพร ห้วยคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายธีระพันธ์ พันธ์แก่น

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายพชรพล ศรีภักดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาด วัดหนองกาด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คัลนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายกานพงษ์ บุญมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายยิงยง

่

ใหญ่ยิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงกชกร บุญมา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ผิวนวล

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงเรลาวดี โภคพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงวชิรญาณ ดงอนนท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงอักษราภัค แตงโสภา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงอนงค์อร สมหมาย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายสิริกร ยอดยิง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงวรันธร นามโส

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงนรินรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๕๗
นางสาวอุษา คำหล่อ

๐๔/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายธนากร กิตต์เกษมพัชร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงวินิทรา มณีวรรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงสิรินภา จันทร์ดาหอม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงสุภาพร อยู่ชนะชล

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงกาญธิดา ทวี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทเสน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงสุกัญญา แสงตะวัน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ รังษี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงรุ่งกานต์ เก่งสูงเนิน

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงสุทธิกา นนทะการ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงปาริฉัตร จันลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายพีรภัทร มันคง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายศิรายุทธ ฟกแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๗๑
นางสาวนภัสรากร คำผาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๗๒
นางสาวเนตรชนก มูลทา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๗๓ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
หาสุข

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายวันชนะชัย เรืองจำนงค์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๗๕
นางสาวสุรวีย์ รังศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๗๖
นางสาววรรณนิสา จันทร์เพ็ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงอัมราภรณ์ สิงห์บรรดิษฐ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายยศวัฒน์

ศุภโชคธนาทรัพย์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงณัฐธิชา ถาปอม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงอัญมณี นาใจแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงร้อยแก้ว คำใบ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีบริบูรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงศศิกานต์ อัมลา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงเกศินี หมู่แก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงพรนิภา รัตนบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงวรรธิดา นวลสะอาด

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายกฤษดา มหาสุนทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงพิชญาภา ศรีไสย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

มูลดับ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๐ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงทัสมา พุ่มเรือง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงสุณิสา อภัยวงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๙๒
นางสาวณัฐสุดา ชัยนา

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายวิรชัช แสงแดง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแทรง วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงเพ็ญวิภา นาคใหญ่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก๊อก วัดเสลานาก๊อก  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงรจนาถ นนทศร

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะลอก วัดทะลอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ใจมนต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงกัญญา นามวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงศิวพร คันศร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่จึง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระกา วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ สาละ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงเพียงขวัญ ทองวิจิตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายพลเชฎฐ์ ชมภู

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายอัครพล นาล้วน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายระพีพัฒน์ วงศ์พินิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายพัทธดนย์ ศรีมงคล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายภาคิน พลอยเงิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชุมจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงกุลนันท์ วงษ์ขันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงพุทธิดา ยาตาแสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงพิมผกา ณรัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงวันวิสา บัวเกิด

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายฉัตรชัย ในทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายนัฐพล สะอาด

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายนนทกานต์ แซ่เติน

๋

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายมณฑล เทาศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงนิภาวรรณ โคตะมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ จำปาวะดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงศุภาวดี ดวงสิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงศศิกานต์ เทาศิริ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายเจษฎา บุญตา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายธีรางกูร ตะเคียนเกลียง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายรพีภัทร จำเริญโชค

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายศตนันท์ สะอาด

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงกมลพร หมู่มาก

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๑ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงฐิติมา เสนาชุม

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงธันย์ชนก ทรงเหล็กสิงห์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงพิชญาวี พงษ์วัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงมะลิวรรณ สีด้วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงอติกานต์ เทาศิริ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายพงศกร เทาศิริ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขศรีเด่น

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายวีรภัทร สายจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายสุริยา สะอาด

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายศุภกร เทาศิริ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายศุภชัย ซุ่มเสนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงฑิติยา สมเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงลลนา โพธิสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงสิริวัลย์ จันทิมาลย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศิริสม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงศิราภรณ์ ศรีลาชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายพานเพชร คำลอย

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายจิรพันธ์ สิงหะชาติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๔๓
นางสาวสุภาพร ศรีสิงห์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๔๔
นายอิสรพงษ์ ศรีรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงชุติมา พุ่มเพ็ชร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงปริฉัตร ผู้มีสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายชนะชัย วังกะธาตุ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายวิทยา พิมูลชาติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายศุภกร พิมูลชาติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายสิทธิโชค โมลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงกฤติยาณี ปนะทาโน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงนันทพร พะวา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงสาวิตรี โนนกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงสุชาดา ทองลอย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายณรงศักดิ

์

พันธ์มะลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายณัฏฐากร ธูปชู

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายพีระพงษ์ ทองบาง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายศิราวรรณ์ สำแดงฤทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายณัฐวัตร ท้าวแข็ง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๒ / ๒๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๕๖๐
นายปรีชา บุญถูก

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๖๑
นางสาวนฤนาถ บัวบาน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๖๒
นางสาวขนิษฐา พุ่มเพ็ชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๖๓
นายทิวากร ไชยโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายพีระพัฒน์ เจตนาดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๖๕
นางสาวธีราพร นันทะสิงห์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๖๖
นางสาวอทิตยา ปรางมาศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายนพรัตน์ นนทะพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ราชม

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๖๙
นางสาวสุพรรษา สะตะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๗๐
นายบดินทร์ ทองเกิด

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๗๑
นางสาวกาญจนา บุญจูง

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงกวินนา นันทะสิงห์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มนตรีวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงจิรัชยา สุทธิใส

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เลิศศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงตมิสา แก้วกันหา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงนันฐิกา อินทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงพิมพ์อักษร ทองละมุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงภัทรมน คำพินิจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงภัทราพร คำยา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงมยุรี พุกยี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงมัณฑิรา มนตรีวงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงรมิตา สุพงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงวรรณลภา อุตะมะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงวิลาสินี สุภาพ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงสุตาภัทร เพ็ชรรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงสุธิตา เลิศศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงโสรยา ร่างเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงอรวรรณ สมรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงอารียา มนตรีวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายกัณตภน ปลืมใจ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงกุลดา สุดสังข์

๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงจันทนา ศิริเทศ ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงณีรนุช โพธิสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๓ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงธันย์ชนก มังคละ

๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงปนัดดา สุพงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายณัฐวัตร สมรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายตันติกร ประชุมวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายทรัพย์สถิต ไพบูลย์

๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายปุณณภพ ทองละมุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงขวัญชิตา สุพงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงจารุวรรณ บุญช่วย

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงจิรัชญา เลิศศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงณัฐพร งอนสวัน

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงปวรรัตน์ สมรัตน์

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ สมรัตน์

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงผกามาศ สมรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงพรนิภา จันทร์เภา

๑๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงพรไพริน สมรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงภัทรจิรา สมเพ็ชร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงรณิดา วงค์อุคะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงศศินา พิมพร

๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงอรไท โพธิกระสังข์

์

๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๑๔
นางสาวขนิษฐา อินทรีย์ ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๑๕
นางสาวชญานี จันทะสนธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๑๖
นางสาวธิดาวรรณ ปญญา

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๑๗
นางสาวภาวิณี ไชยทิพย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๑๘
นายจีรศักดิ

์

ไพรอินทร์ ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๑๙
นายชิณวัฒน์ สมรัตน์

๑๓/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๒๐
นายธีระ สมรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๒๑
นางสาวจุติพร ยืนยาว

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๒๒
นางสาวบีม เพ็ญศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๒๓
นางสาวเยาวลักษณ์ ชูคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๒๔
นางสาววิภาดา วงษ์วาส

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๒๕
นางสาวสรินทิพย์ พันธ์จันทร์

๘/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๒๖
นางสาวสุกีนตา บุญศรี

๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๒๗
นางสาวอรพรรณ คำใส

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๒๘
นายปฏิภาณ ตังอุดมการณ์

้

๑๒/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๒๙
นางสาวกิตติยา ไชยสิทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๔ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๖๓๐
นางสาววรรณิกา สุดสังข์

๘/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอมใต้  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงรัตนวดี จำหนองโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบา วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ ประชุมวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย วัดกันตรวจ  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายเรวัฒน์ เพชรัตน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายธีรภัทร ศิริเทศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงวันนิษา สายจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงวรรณวิษา สุพงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงณัฐฏา สุพงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงวาสนา ศิริเทศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายปรเมษฐ์ ขนทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายนราธิป เพชรรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายธรรมรัตน์ อระไง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงนฤมล โพธิอุดม

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ มนตรีวงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงวรัชยา อุ่นแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงอรสา บุญขาว

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงนันทภรณ์ มนตรีวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงขนิษฐา สมเพ็ชร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงวรรณวิษา อินธิไชย

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรอม วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงวรรณภรณ์ คำลอย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

สิงหชาติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงชนาภา วิชาพูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงฐิติมา ทองลมุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงศิลามณี นวนแสง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงภัทราวดี ไชยปญญา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายทักษิณ ไกรษร

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงณันญารัตน์ ธรรมทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กชายสิทธินนท์ ทำนุ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดชำเขียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงวรัญญา ประนิสอน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำเขียน วัดชำเขียน  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายรุ่งเจริญศักดิ

์

ใจคง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายศิรภัทร จรเด็จ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงธมนวรรณ อ่อนบุญมา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงพลอยชนก พันธ์แก่น

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงพัชรมัย เบญจมาศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๕ / ๒๓๓

้
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ศก ๔๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายธรรมรักษ์ ลุนสิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายธีรพงศ์ เบ้ารัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงวรรณวิภา จำปาแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุนวิทยา วัดบ้านปุน  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงพรรณ์พัสษา ไกรษร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงญาณิศา มีประไพ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงกนกอร ติงสะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายสยาม พงษ์วัน

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา อนุพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายอภิชัย ไชยวัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรีโพนทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายกมลเทพ รินทร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดบ้านไพร  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ปรารถนา ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงโชติกา เจิงรัมย์ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงณัฏฐธิชา กันนุลา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์ วันเพ็ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงปาลิดา ถาปาด

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงศยามล พันธ์ชนะ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายชัชวาล ปราบภัย

๒๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีดา

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงขวัญธิดา แก้วกัณหา

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงชลพรรษา ภูศีลธรรม

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ สีแก่ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงสุธิตา สิงห์เชือ

้

๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๘๘
นางสาวคีตภัทร สีดำ

๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๘๙
นางสาวปนัดดา พลเมือง ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๙๐
นางสาวกัลยา เบ็ญมาศ ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๙๑
นางสาวมาริษา เบ็ญมาศ ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๙๒
นางสาวพรเพ็ญ ปริญาณ ๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๙๓
นายณัฐพล ส้มหวาน

๑๙/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๙๔
นางสาวอ้อยทิพ พิสกุล ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อรุณสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงชิดชนก สารพล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายศิริโชค พรมพล

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงอินทิรา ตุมชาติ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายพิริยกร เกิดกล้า

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบักดอง วัดบักดอง  

ศก ๔๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงพิชชาภา ขาวผ่อง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๗๐๐
นางสาวอาทิตยา แพงงาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๐๑
นางสาวพัชรพร เขียวอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๐๒
นางสาวมณฑิตา คำนึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๐๓
นางสาวสุดธิดา สร้อยจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงปริณดา แก้วกำไร

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายเจษฎากร สระเงินสิงห์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายปาราเมศ พานจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายพงศ์ษกรณ์ พิมหานาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายสมบัติ โคตรชารี

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สินศิริ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๑๐
นางสาวอรอนงค์ ดัดตนรัมย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๑๑
นายเจษฏา เดือนใส

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๑๒
นางสาวจุรีย์มาศ เทียมจิตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๑๓
นายสันติ ไชยสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๑๔
นางสาววิมาดา เส็งชืน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๑๕
นางสาวศุภาวรรณ จัตุรัส

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๑๖
นางสาวชัชฎาภรณ์ มะโนรา

๐๓/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๑๗
นางสาววิไลวรรณ บุญทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๑๘
นางสาวพัชรพร อุ่นแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงสุธาสินี ปกฉิม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายญาณวัฒน์ แก้วกันหา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายณัฐพล นามนวล

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายวุฒินันท์ พอกพูน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ใบบ้ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงกฤษติยา พงษ์วัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงกัญญานี คำโท

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงเจนจิรา ผิวหอม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงณัฐพร สมประสงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงชลธิชา บุระเนตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เดชระพีพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงชมัยพร มูลพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๓๑
นางสาวธัญวัลย์ ศรีนวน

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

กระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายสุธิโชค จานแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายณัฐชัย จันทร์เพ็ง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายศักดิชัย

์

ทิพย์สมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงปยะฉัตร อึงจุ้ย

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงวรัญญา มีศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีดาน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สองงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรรณทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายกิตติทัศ ศิลปศร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายนิคม จันทะมัน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงพิมพร ชุมจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงธัญชนก ตำหนิชาติ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงปาลินี แสงทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงเครือฟา สีเพ็ง

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายราชวัฏ บุญทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายผณินทร สังขะลึก

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายอานัส มันคง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงอารยา คงประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์เภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงรุจิดา ศิลศร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงจริยา บุบผา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงปาลิตา แก้วกันหา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงโสภิตา สีเพ็ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงณิชานันท์ สาระติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายธนากร แก้วกันหา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระมัล

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายธนากร พิมศร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายจิรวัฒน์ จิตรโสม

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงกฤษติกา แก้วดำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงธัญยพร ปานทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงอรปรียา เสนาเมือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายนราธร มังคละ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ ไชยสุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงนุชรีย์ สมานิตย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำ
วัดไตรราษฎร์สามัคคี

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงปวีณา เพชรสังหาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงพิชญาภา สมบัติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายวิวัฒน์ ปลืมใจ

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

วงษ์พินิจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๖๙
เด็กชายประกาศิต แพงหอม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชินทอง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายณัฐธนิน สิงห์เศรษฐการ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายธีร์ธวัช สิงห์คำปอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายศิวะ สุดสังข์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ งอยภูธร

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงนัทติยา โคตมา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สีดาพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๗๗
เด็กชายจุลจักร อาจภักดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายฐิติวัฒน์ โพธิสาร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

โพธิสาร
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายพงษ์เทพ โคสิตา

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๘๑
เด็กชายธนพล สุดสังข์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงศศิชา นันทะสิงห์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาน หนองขนาน  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายสมยศ ทองละมุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาน หนองขนาน  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงภัคจิรา บุญปญญา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงสุภัชยา ไชยทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงพรรำไพ กับรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ วัดปราสาทศรี  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายวสันต์ พานจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงเกตน์นิภา หล้าอุดม

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีวงษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเส็ด วัดปาขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ นวลละออ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๙๑
เด็กชายธีรสิทธิ

์

นรเนตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายนันทวัฒน์ พรมนำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๙๓
เด็กชายมงคลชัย สติปญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายวรุตม์ นิลพัฒน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายวิทูร ตรีรัตน์วัฒนา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายศิวกร โพธิสาร

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงขวัญชนก ไชยทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงจามจุรี จันทิมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงประภาพร สังกา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงปลายฝน นวลแย้ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงปลายฟา นวลแย้ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เนียนแนบ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายกิตติพงษ์ คำประสงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายจิราวัฒน์ บุญปยภัทรสร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายธเนศ นำนวล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ เนียนแนบ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงวิภาดา นำนวล

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายนพรัตน์ ศรีสวรรค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๐๙
นายไพรวัลย์ เกิดกล้า

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายกฤติพัฒน์ อินโบราณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงปนมณี แก้วกัณหา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงวราภรณ์ สมพงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงภัทรวีร์ กันยา

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงนิตยา พรมนำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงกวินนาฏ เนียมจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายอนุพงษ์ นำนวล

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายจิรายุทธ โรจน์โสรจแสง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงชนม์นิภา มาศศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์ชาดา

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๒๐
นางสาวกันสุดา บุญแสน

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๒๑
นางสาวประภัสสร รักษา

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๒๒
นางสาวขนิษฐา โพธิกระสังข์

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๒๓
นางสาวศิริลักษณ์ เปนเสนาะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๒๔
นางสาวหทัยภัทร เนียมพันธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๒๕
นางสาวกนกพร ทองทะมุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๒๖
นางสาวกมลพรรณ สุดสังข์

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๒๗
นางสาวภาวิณี อินทพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๒๘
นางสาวสุวราพร โคมารัมย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วัดกระทิง  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายธนกร ทองยอด

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายนันทกร สายสุวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายอภิรักษ์ สุวรรณคงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายสุรเดช

ศรีเปลียนไพโรจน์

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายสาริศ บุญเฟรือง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงจิรัชญา อุดร

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงพอใจ อุปมัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงกันตินันท์ ภิรมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงสราลีวรรณ สุศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงอิศราภรณ์ จันทะวงศ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายปรมินร์ พีชวณิชย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๐ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงชนาภา ไชยสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงชญาณิศ พิญญาณ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงเมธาวี อมตเวทิน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงเกสรากรณ์ การบรรจง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงเนตรชนก มูลมาตย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร รักษาศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงศรีภัชชา พากเพียร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงทิพยรัตน์ จันทะมาร

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายกฤษณะ ดาวัล

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงอริศรา ไชยสุวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงบุญญาพร สมรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๕๑
เด็กชายศิรวิชย์ วรรณทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รุ่งคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๕๓
เด็กชายอัษฎาวุฒิ วรรณทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงอุบลวรรณ พันธ์แก่น

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงบุษกร เหรียญทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมรัตนานุรักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงอิสริยา โรจนวุฑฒิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงสรวีย์ เหล่าศักดิศรี

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายประกายรัตน์ โพธิสาร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ตามสมัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงพรรณมณี บัวส่อง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงอัจฉรา บุญปก

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แมกเนล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงเอมอร ดอกผล

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิวาลัย วัดศิวาลัย  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายพงศ์เทพ ไชยสาร

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาราง วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงปยลักษณ์ พิลาดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาราง วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กชายภูวนัย สายสมุด

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงกานติมา จันสมุด

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงกุนนิภา ประทุมวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงเกศกนก ศรีเลิศ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงเปลวใจ สีสัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงพิมพ์นารา ธีระบุตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงวีรภัทธา เหมุทัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายสรนันท์ เหล่าเลิศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๑ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายอภิรักษ์ พาสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงฐาปนี ประมวล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายสุธินันท์ ศรีวัง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงกมลฉัตร คำทา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงนำทิพย์ เพ็ชสมัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงศลิษา คำเสียง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายธนดล นรดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงชญานี อัครชาติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงธนพร ประทุมวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงวรรณพร อสิพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงชวิศา กิงรัตน์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงปฐมพร ประมวล

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงปริชาติ จันทร์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงวิรงรอง คำเสียง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงศุจินันท์ เหอ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายชยุตพล สิงขร

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายสิทธิพร รัตนวัน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายอธิคม ดวงโสภา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายอภิณัธนวัชร เหมือนศรีชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงกมลชนก ด้วงเล็ก

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงชนิสรา ศรีเลิศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงชุติมา สุขเสริม

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงฐิติชญา ท่อนแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แหวนเงิน

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงพัฒนาวดี คำมา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงลักขณา จันทร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันทะวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงสิตานันท์ สร้อยจิตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงอาทิตยา ทองพา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงกมลวรรณ คำเสียง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองดีธนชาต

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงนภาภรณ์ วติวุฒิพงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงนันทิดา เตชะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงพัชริตา ไตรพรม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงสุดาภรณ์ แสงมาศ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๒ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีดำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงชลธิชา รักชาติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงอัจฉรา เกษี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงชลธิดา พงษ์สุระ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายชาณุคริต แต้มงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายอลงกต คำมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงศศิธร นนทะไชย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงอาทิตยา สิมมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๑๙
เด็กชายเจษฎา สมภาร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายพุทธชาติ ไขกระโทก

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายนันทพัทธ์ เจนพิทักษ์คุณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญประกอบ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงเบญญทิพย์ พรมสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงเยาวเรศ พงธะนู

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงนริศรา ยศหนองทุ่ม

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายอนุสิทธิ

์

ศรีบริบูรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายกฤษฎาวุธ คำเสียง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สากล

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงจารุวรรณ จันโท

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ บึงไกร

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงดาราวรรณ แหวนวงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงนภัสกร ศิริสำราญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงปณฑิตา จันทร์ประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีบริบูรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงพัชฎาพร พวงยอด

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงรัตนา ดวงตา

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงวริศรา ยอดใจดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงศิริพรรณ คำเสียง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงสุภาวิกา ยอดอาจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงอภิษฎา ไกรราม

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายกิตติพงษ์ นิสาเฮาะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายณัฐพล จุมพิศ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายณัฐพล พงษ์ธนู

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายนภัสถ์ ระยับศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายปยะพันธ์ เพ็งแจ่ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายพัชรพงษ์ พันธุ์เลขา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายพิพัฒน์ ดวงอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงกัญฑมาศ สองสี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงกุหลาบทิพย์ สีสงสาร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงชนิสา เรืองรัมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงญานิศา จันทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ระยับศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงดวงหฤทัย แสงมาศ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

สุระโคตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงพิมพ์นารา พงษ์สุระ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงรัตติยา นิภาชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงสุชีรา พงศ์ษา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายศุภากร สมบัติวงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงตะวันฉาย จันทร์สมุทร

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงทัศนีย์ สีสัน

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงบุณยาพร กองแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ สัตย์รักษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงพรนภา กาละพัฒน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงพรรณทิภา โฮ้หนู

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงเมธาวลัย สายกระสุน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงแสงดาว รัตนวัน

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงธันยพร ระยับศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงมทุรา จันสมุด

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงรัชนีญา บุดดา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงสุธีธิดา นรดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงสุนันธา คำเสียง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายฟาตะวัน เสนาจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายศุภกร สีสัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายอภิชัย สีสัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงขจีนันท์ แสงมาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงเจนจิรา อาจภักดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ พงษ์สุระ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงพัชรพร สมร

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงพิไลวรรณ รัตนแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงอนุธิดา จันทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายวรเชษฐ์ อสิพงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงมาริษา ทองกองเตีย

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงอลิชา แก้วละมุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายตามตะวัน บุญรอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๘๕
เด็กชายวชิรวิชญ์ บุญช่วย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายปวริศ บุราคร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายปณณวิชญ์ แตงกระโทก

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายภูมิระพี บุญสอน

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงธนพร ไทยน้อย

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงปรียารัตน์ จันดา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงภัทราพร พิมพ์จันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงศศิกาญ พรมดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงสิรินภา พินิจผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงตรีเนตร นอสูงเนิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๙๕
เด็กชายพุธฤกษ์ สิงห์เทพ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๙๖
เด็กชายภราดร ศรีโสภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายวัชระพล โยยิง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รุ่งสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายสรวิชญ์ แสงอุ่นศิริโชติ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงทิตยา กลับสุข

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงรัตติกาล เพ็งแจ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๐๒
นางสาวเกษศิริ ศรัทธาธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๐๓
นายธนินท์ธร บุญช่วย

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๐๔
นายนภสินธุ์ ประสานวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๐๕
นายพิสิษฐ์ มัชฌิมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๐๖
นายภานุพงศ์ ทรงเดช

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๐๗
นายยุคลเดช ทิพย์แสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๐๘
นายสมเจตน์ ศรีเลิศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๐๙
นายอภิศักดิ

์

พงษ์ธนู
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๑๐
นายอมรรัตน์ เกษศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๑๑
นายอัศราวุธ สานทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๑๒
นางสาวจิราภรณ์ เอียมประโคน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๑๓
นางสาวทิพย์รัตน์ ใจมนต์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๑๔
นางสาวพนัสดา พงษ์ธนู

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๐๑๕
นางสาวพนิตา ศรีเลิศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๑๖
นางสาวพรชิตา ดวงมาลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๑๗
นางสาวพัชราภรณ์ เสร็จสิน

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๑๘
นางสาวพิมพิกา สีสัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๑๙
นางสาวรัตนาพร ระยับศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๒๐
นางสาววรินรำไพ ประมวล

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๒๑
นางสาวสไบทิพย์ ไชยชาญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๒๒
นางสาวอรยา หนองฮื

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๒๓
นายภานุเดช อายุวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๒๔
นางสาวกรรณิการ์ สายสินธุ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๒๕
นางสาวกฤติยา กระวันทา

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๒๖
นางสาวจันทรัสม์ ดวงอาจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๒๗
นางสาวปรัชญา กันตะภาค

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๒๘
นางสาวพิจักษณา ทองแสน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๒๙
นางสาวพิชญธิดา สาธร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๓๐
นางสาวสศินาภร เศาศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๓๑
นายกฤตนัย เพ็งพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๓๒
นายกิจติตังค์ ศรัทธาคลัง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๓๓
นายจีรพงศ์ จันสนา

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๓๔
นายชลชาติ ไพลธุรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๓๕
นายไชยวัฒน์ ศรีแย้ม

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๓๖
นายณัฐดนัย รัตนวัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๓๗
นายภาณพงษ์ คำนวน

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๓๘
นายศุภกร ทองกำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๓๙
นางสาวกมรวรรณ เทียนขาว

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๔๐
นางสาวฐานิกา อสิพงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๔๑ นางสาวธัญญาลักษณ์
อัครชาติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายภัทรเนตร ทองมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๔๓
นายศิวกร ม่วงอ่อน

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๔๔
นางสาวชลดา เชือบัณฑิต

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๔๕
นางสาวประกาย อัครชาติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๔๖ นางสาวภัทฑิญาภรณ์
เอียวงศ์

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๔๗
นางสาววาลิสา บัวบาล

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๔๘
นางสาวศิริลักษณ์ คำมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๔๙
นายก้องเกียรติ ใจกล้า

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๐๕๐
นายพลวัฒน์ ศรีบาง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๕๑
นางสาวกรรณิการ์ อาทิตย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๕๒
นางสาวทิพย์สุดา เพ็งแจ่ม

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๕๓
นางสาวพัชรนันท์ ระยับศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๕๔
นางสาววทันยา สีดำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๕๕
นางสาวศศิการณ์ สระแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๕๖
นายคฑาวุทธ เลิศงาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๕๗
นายปฏิภาณ พงษ์สุวรรณ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๕๘
นายปรัชญา ราษี

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๕๙
นายอนุศักดิ

์

อสิพงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๖๐
นางสาวสุวนันท์ สมบูรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๖๑
นางสาวพนิตดา สมนึก

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๖๒
นางสาวสิริยากร คำแสน

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๖๓
นายอรรถพร ครองแสนเมือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๖๔
นายณรงค์ฤทธิ

์

อุ่นจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๖๕
นายสุธิราช สมโภชน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๖๖
นางสาวจารุวรรณ งามเปรียม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๖๗
นางสาวฐิติมน ตาบทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๖๘
นางสาวศุภรัตน์ ระยับศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๖๙
นายสุภนัฐ วติวุฒิพงค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๗๐
นางสาวชุลีพร หงส์ศิริ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๗๑
นางสาวณัฐนรี ประมวล

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๗๒
นางสาวศกุนตลา มะณีลำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๗๓
นางสาวศิรินภา ชัยวิเศษ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๗๔
นางสาวนงลักษณ์ สีตะวัน

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๗๕
นางสาวชลธิชา แก้วยอดลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๗๖
นางสาวรัชนีกรณ์ ระยับศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๗๗
นางสาวธนยา ดอนบ้านเขียว

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๗๘
นางสาวเจนนิศา โทชาติ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๗๙
นางสาวอิสริญาภรณ์ คำมา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงอภิญญา อินทร์ชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๘๑
นายอนุวัฒน์ บุญประสพ

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๘๒
นางสาวชรินทร์ดา ม่วงอ่อน

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๘๓
นางสาวกัลยา จันดา

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๘๔
นางสาวสุกัญญา กันยาวงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๐๘๕
นายคเณศ เข็มทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๘๖
นายณฐกฤษณ์ ศรีสงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๘๗
นายบัญชา บุตรดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๘๘
นายบุลากร พงษ์สุระ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๘๙
นางสาวเกษราพร เหลาทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๙๐
นางสาวขนิฐา แหวนวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๙๑
นางสาวเขมจิรา จันทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๙๒
นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๙๓
นางสาวณัฐวดี ระยับศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๙๔
นางสาวปรียาพร พงษ์ธนู

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๙๕
นางสาวเปรมฤทัย ดีเลิศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๙๖
นางสาวผกามาศ ธนะชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๙๗
นางสาวสุดารัตน์ สะเดาทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๙๘
นางสาวสุรัญชนา สมบัติวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๐๙๙
นางสาวอัญชลิกา คำล้วน

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๐๐
นางสาวอัญธิกา ชินละมาตร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๐๑
นางสาวอารีย์รัตน์ ประมวล

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๐๒
นายณรงค์ศักดิ

์

ทองกำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๐๓
นายธนัญชัย สมใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๐๔
นายนุชากรณ์ ดอนเหลือม

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๐๕
นายสสกล โทอาสา

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๐๖
นางสาวกุหลาบทิพย์ สถาน

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๐๗
นางสาวทัศนีวรรณ วังกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๐๘
นางสาวญาดา บุตรงาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๐๙
นางสาวธัญชนก วงศ์ละคร

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๑๐
นางสาวนัตติกานต์ ประพาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๑๑
นางสาวพุทษณี คำแท่ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๑๒
นางสาวธิรพา พงษ์สุระ

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๑๓
นางสาวสกุณา กลอกกระโทก

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๑๔
นางสาวสุปรียา แสงอุ่น

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๑๕
นางสาวสุริยาพร มะโนรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๑๖
นายกมลวิช แหวนวงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๑๗
นายกู้เกียรติ บุญประกอบ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๑๘
นางสาวชลดา เหมือนตา

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๑๙
นางสาวธนพร ชาติสีหราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๑๒๐
นางสาวนันทิดา อุติลา

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๒๑
นางสาวปรียาภรณ์ สุภนาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๒๒
นางสาวพัชริดา สังฆ์วัตุย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๒๓
นางสาวรุ่งนภา วิชัยวงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๒๔
นางสาววัชรี แหวนวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๒๕
นางสาววิลาวัลย์ จันทร์สมุทร

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๒๖
นางสาววิไลพร จันทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๒๗
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีระษา

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๒๘
นางสาวศิริรัตน์ ทองลาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๒๙
นายบริณต พงษ์สุระ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๓๐
นายสุริชัย ศรีลาเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๓๑
นางสาวกัลยาณิน สุขศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๓๒
นางสาวใบเตย โลกรัก

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๓๓
นางสาวเทียมแข ประมวล

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๓๔
นางสาววรกานต์ สีสัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๓๕
นางสาวสุรีรัตน์ พงษ์ธนู

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๓๖
นายณรงค์ศักดิ

์

บึงไกร
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๓๗
นายพีรพัฒน์ แพงพรมมา

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๓๘
นายวีรชัย เงินจันตา

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๓๙
นางสาวขวัญชีวัน รัตนวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๔๐
นางสาวชุติกาญจน์ บุญประกอบ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๔๑
นางสาวฐิติมา แหวนเงิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๔๒
นางสาวณัฐริกา สลายทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๔๓
นางสาวดวงกมล พันธ์พิบูลย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๔๔
นางสาวปวีณา ก้านเหลือง

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๔๕
นางสาวสุธิดา ระยับศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๔๖
นางสาวแก้วกานต์ โยธะกา

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๔๗
นางสาวอริษา ร่วมทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๔๘
นางสาวดวงฤทัย คำเสียง

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๔๙
นายจักรดุลย์ คำลี

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๕๐
นายจีรุฒน์ แขกทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๕๑
นายวรชัย แก้วละมุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๕๒
นางสาวกอบดาว วิเศษพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๕๓
นางสาวกอบเดือน วิเศษพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๕๔
นางสาวจุฑามาส ดวงศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๑๕๕
นางสาวปวีณย์ธิดา ผาธรรม

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๕๖
นางสาวพัชญา นรดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๕๗
นางสาวศศิวิมล กองวารี

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๕๘
นางสาวสิรินาฏ แหวนเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๕๙
นางสาวสุภาพร ใจเพ็ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๖๐
นางสาวอารียา รัตนวัน

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๖๑
นางสาวปาริฉัตร เอกสังวาลวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๖๒
นางสาวณันฑิภา ตุ่มใสย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๖๓
นายจติพงษ์ ม่วงอ่อน

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๖๔
นางสาวปณฑิตา วิวาสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๖๕
นายพงษ์เพชร นิระไทย

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๖๖
นางสาววรัญญา จันสมุทร

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๖๗
นางสาวจันทร์จิรา ทองดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๖๘
นางสาวชลธิชา เข็มทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๖๙
นางสาวเบญจรัตน์ เข็มทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๗๐
นางสาวจินตนา อัครชาติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๗๑
นางสาวเพ็ญพิชา ประโภชนัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๗๒
นางสาวรุ่งนภาวัน โสคำแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๗๓
นางสาววรรณา อัครชาติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๗๔
นางสาวศศิกานต์ จันสมุทร

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๗๕
นายทรงพล ขันทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๗๖
นางสาวพรทิพย์ พลธรรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๗๗
นายพงศภรณ์ สีตะวัน

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๗๘
นางสาววิภารัตน์ ยกพล

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๗๙
นางสาวสุวิมล สุขสมบุตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๘๐
นายชาญวิทย์ ทองเอียม

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๘๑
นางสาวขวัญชนก นรดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๘๒
นายเกียรติคุณ บุษราคัมภ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๘๓
นางสาวณัฐชา เสียงลำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๘๔
นายพณิชพล ใจสุระ

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๘๕
นางสาวกุลจิรา วิเศษชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๘๖
นางสาวสุพัตรา อสิพงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๘๗
นายจักรพันธ์ รัตนวัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๘๘
นายณรงศักดิ

์

ชุนรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๘๙
นายณัฐพนธ์ พรหมพิลา

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๐ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๑๙๐
นางสาวธันย์ชนก สุดตานนท์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๙๑
นางสาวจิดาภา แหวนเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๙๒
นางสาววรรณิภา ดวงตา

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๙๓
นางสาวเนตรนภา วิชัยวงศ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๙๔
นายทัดเทพ คำเสียง

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๙๕
นางสาวชลิตาภรณ์ ประมวล

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๙๖
นางสาวนิรมล บุตรดา

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๙๗
นางสาวศิริวิมล โสมาบุตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๙๘
นางสาวอรปรียา เข็มทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๑๙๙
นางสาววิลาวรรณ ชาติวงศ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๐๐
นางสาวสริตา ละลี

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๐๑ นางสาวประกายเพชร
อัครชาติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๐๒
นายอภิสิทธิ

์

ปุริโส
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๐๓
นายณัฐพงษ์ สีสัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๐๔
นายอรรณพ คำมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๐๕
นายบุญยวัฒน์ อักษร

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๐๖
นางสาวสุรนุช สำนักนิตย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๐๗
นายไกรวิชญ์ ทองกำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๐๘
นายธวัชชัย มบขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๐๙
นางสาวสันต์ฤทัย ทองดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๑๐
นายสุรดิษ แข่งขัน

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๑๑
นางสาวพิไลวรรณ ระยับศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๑๒
นางสาววนิดา อาจเอือม

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๑๓
นางสาวอารียา ภาสดา

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๑๔
นายธนากร ไชยสนาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๑๕
นายสายันต์ ยอดโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๑๖
นายหงษ์ทอง ศรียันต์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๑๗
นายอัมรินทร์ ช่องวารินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๑๘
นายอิทธิกร คำวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๑๙
นายอภิวัฒน์ ใยแสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๒๐
นายณัฐวัฒน์ อัครชาติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๒๑
นายตะวัน เดือนขาว

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๒๒
นางสาวพินประภา อัครชาติ

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๒๓
นายวันเฉลิม คำทา

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๒๔
นายพัฒนศิลป พรมลิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๑ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๒๒๕
นายพัฒนพงษ์ เพ็งพิทักษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๒๖
นายจิรศักดิ

์

เขียวอ่อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๒๗
นายวงศกร จารุรัศมีวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๒๘
นายสืบศักดิ

์

พงษ์ธนู
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๒๙
นางสาวจีรภิญญา เขตนิมิตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๓๐
นางสาวรัชฎาพร แก้วระวัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๓๑
นางสาวสุดารัตน์ การะเกต

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๓๒
นางสาวราตรี ศรีลาชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๓๓
นายกิติศักดิ

์

จันทำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๓๔
นายจักรพงศ์ มณฑล

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๓๕
นายเฉลิมชัย ปดสา

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๓๖
นายรพีพงษ์ คำเสียง

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงศิริญญา นรดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงจินตนา แหวนวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงประภาภัทร จันทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงเกวลิน ไพทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงฐิตินันท์ หวังผล

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงเบญจภรณ์ แจ่มใส

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ วงษ์วันนา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๔๔
นายชินวัฒน์ อินหอม

๒๔/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๔๕
นางสาวอารยา แก้วละมุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๔๖
นายนิมิตร พิมพะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๔๗
นางสาวกนกลักษณ์ แก้วละมุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๔๘
นางสาวอุมาพร แก้วละมุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๔๙
นายอนุชา มาสม

๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๕๐
นางสาวตรีทิพย์นภา มุ่งหมาย

๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๕๑
นางสาววนัน อินทร์นุช

๑๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๕๒
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญกล้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๕๓
นางสาวชนนิกานต์ แสวงสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๕๔
นางสาวรุ่งฟา อร่ามเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๕๕
นางสาวสุชาดา พรหมลิ

๑๒/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๕๖
นางสาวเสาวลักษณ์ สมบัติดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๕๗
นางสาวณิชา แก้วละมุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๕๘
นางสาววรรณา แสงอุ่น

๒๗/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๕๙
นางสาวสุพรรษา เอียมรัมย์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๒๖๐
นายโฆษิต เฉียบแหลม

๑๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๖๑
นางสาวพรพรรณ อ่อนจ้อย

๑๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๖๒
นางสาวอาทิตยา จันทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๖๓
นางสาววรดา แก้วละมุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงยุพิน สิงขรณ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดบ้านหว้า  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงศศิกมล อินตา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง วัดท่าคอยนาง  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงวลักษ์สุดา แหวนเงิน

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา แหวนเงิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงณัฏฐ์วดี เทียนขาว

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงกิตติยาภร โลภา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สุธงษา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๗๑
นางสาวอมรรัตน์ คุ้มสุวรรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๗๒
นางสาวอริสรา มีด้วง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๗๓
นายไตรภูมิ สง่างาม

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๗๔
นางสาวธนัชพร ทวีชาติ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงเกสรา บุดดา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงเกศยาภรณ์ รัตนสกุลญาติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงดวงฤดี ทวีชาติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายอดิศร หาดคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายวิวัฒน์ ปวงงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายศักดิดา

์

พรมพินิจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ไชยภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ นาคนวล

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงชนลดา นาคสี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงณัฐธิดา นาคนวล

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงสิริมนต์ ตุ่มใสย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงจุฑามาศ นาคนวล

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงอิศราภรณ์ สถาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงวรินดา ยิงเชิดงาม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายผดุงศักดิ

์

นาคนวล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๙๑
เด็กชายวีรชาติ วิเศษชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงณัฐริกา บุญท่วม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๙๓
เด็กชายคฑาวุฒิ เทพทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงฐิตาพร สุภาทิพย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงอนุธิดา พันจันดา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายชัยชนะ ไชยภา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายมงคลชัย คำมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายภัทรพล ปุญญา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายชานนท์ นาคสี

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายพุฒิเมธ สง่างาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงธัญดา แสนมนตรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายสราวุธ ทวีชาติ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายสุริยา ทองภาพ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงสิราวรรณ สุนทร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ

์

วัดบ้านบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา ชอบนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๔๓๐๖
นางสาวอะวัสดา สุภาวหา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๔๓๐๗
นางสาวกฤตติกา ศรีวัง

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๔๓๐๘
นางสาวอภิญญา วิชุมา

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๔๓๐๙ นางสาวธัญญาลักษณ์
วิถุนัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๔๓๑๐
นางสาววรรณนิสา พวงจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๔๓๑๑
นางสาววิภาพร หอมหวล

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๔๓๑๒
นางสาวศิริพร วิเศษชาติ

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๔๓๑๓
นายยุทธนา สีดาน้อย

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายพิทยาคม
วัดปากุญชรวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงฉวีวรรณ พันธมาศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงตรีชฎา มีสัตย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงวรรณา ชฎาทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงศศิกานต์ พันธมาศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงสุภัทตรา เจริญยิง

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายสนิท วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายยุทธนา ทองดี

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายจิรายุทธ ศรีษะย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายชัยชนะ ทองดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายณัฐกร ทองดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พงษ์สุวรรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๒๔
เด็กชายนนทศักดิ

์

ทองดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายพีรัชสร ทองแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์ดากุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายภูมิรัชสิต ทองแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายศราวุธ สีสัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๒๙
เด็กชายอรุพงษ์ อุตรา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๔ / ๒๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายอมรชัย บุญประกอบ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายอมรศักดิ

์

บุญประกอบ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงกันติยา วระเชษ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงจิตรวรรณ ธนูทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงชุตินันท์ ภูมิลีกอบกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงฐิติกมล แหวนวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงนราภรณ์ แก้วเพ็ชร

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงนาตยา ทองดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงปณิตา เติมใจ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงรุ้งพราย ทองดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา สีแสวง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงอัยลดา คะเรรัมย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงจรรยา ประทุมวัน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ โสมาบุตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงวรรณภา สีสัน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๔๖
เด็กชายสิรวิชญ์ อินตะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายภูมินทร์ อสิพงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๔๘
นางสาวภัทรลดา ทองดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงสิราวรรณ คำเสียง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงศิระประภา เกือทาน

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายสุภัทรชัย คำเสียง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงจิราพร แสงมาศ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงนิตยา แหวนวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๕๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ แย้มจันทึก

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงกาญจิรา ระหาร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงเกษราภรณ์ อักษร

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงจินตภัทร์ หาดคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงจีรนันท์ อาษาจิต

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงฐานิดา อสิพงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงดวงหทัย ชิณบุตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงอมราภรณ์ สุดตา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงอธีณา ศรียันต์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายธีรเมธ คำเสียง

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๕ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๓๖๕
เด็กชายสุธิราช ชิณบุตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยาเคน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายกิตติพงศ์ คำเสียง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายพิษณุพงษ์ พงษ์สุวรรณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายชัยวิชิต ไชยเสนา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงกิตติมา รักหินลาด

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงศศิธร สีสัน

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงสุกัญญา เหมหงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ สีดำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงศิริวรรณ คำเสียง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายจตุรงค์ วงค์สุวรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๗๖
เด็กชายสุริยา สีสันต์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงพิกุลวรรณ ตุ้มคำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงบัณฑิตา สีลาสม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงจิรดา ทองกำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงธัญจิรา ดวงจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายจอมภพ ธำมรงคสกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๘๒
เด็กชายรังสรรค์ ถังไชย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ สีดำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงสายรุ้ง ปองแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายพัสกร คำเสียง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนาย วัดสนาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงจริยา ภักดี

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายชนาวี คำเสียง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๘๘
เด็กชายชัยรัตน์ คำเสียง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๘๙
เด็กชายมงคล คำเสียง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายปองคุณ เตชะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายยสินทร คำเสียง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงปาลิดา สีดำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงดริพร ราชชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คำเสียง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงปรียาภัทร ทองดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

คำเสียง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๙๗
เด็กชายสุระชัย คำเสียง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายชยพล บุญทูล

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๓๙๙
เด็กชายชีวานนท์ ใยแจ่ม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายปฐมพงษ์ อินทร์ตา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงพรนิภา คำเสียง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายธวัชชัย สีสัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายวิสุทธิ

์

พิมพะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายจิตติมา สีดาสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายทินกร ทองกำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงปนิดดา อินทร์ตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงสิริยากร แก้วละมุน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายชัยวัฒน์ อินทร์ตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายเพชรมงคล จันทึก

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงชลดา อินทร์ตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ชมพล

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายธนกร อินทร์ตา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายเอกพล พรหมลิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงปรียากร พรมลิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงอาทิติยา ขยัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ ยังบุญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงกานต์มณี ทองกำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงณัฐริกา ทองกำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๑๙
เด็กชายณัฐพล สุขล้น

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายดลฤทธิ

์

เขียวพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๒๑
เด็กชายสุพัฒพงษ์ ผาสุข

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดปราสาท

วัดปราสาททามจาน
 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงกนกณภัทร รินทร์จันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดปราสาท

วัดปราสาททามจาน
 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันเทศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงกัลยา จุมพิต

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ รัตนวัน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงชุติอร พรหมศรี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ นิลจำรัส

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงประภาศิริ เข็มทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงอารียา พรมแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงปยธิดา มากมูล

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ใจสุระ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำแสน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงนัฏฐาภรณ์ วีระพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
วัดปราสาททามจาน

 

ศก ๔๕๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายชาลี สารมิตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายวรรณลภย์ จันทร์สมุทร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงกันติชา พลท้าว

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงมายาวี สายกระสุน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงสุธาทิพย์ จันทร์ทองดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงสุรินดา บุญเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายจักรนรินทร์ ใจดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายธนัชชา ปุรณกรณ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายนนทวัฒน์ บุตรดาวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายนิธิกร พิมพ์ทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายศรันยู หาสูง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายอภิรักษ์ ทับช่วยขวา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายอัมรินทร์ บุตรดาวงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ คำทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงมาริษา แก้วสาธร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงอมราภรณ์ โคนาบาล

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงชุติมา สัจจะธง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๕๑
นางสาวธัญภสร สดีวงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๕๒
นางสาวปนัดดา จันทร์สมุด

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๕๓
นายธีระพล เกษวงค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๕๔
เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีเลิศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายธนบดี พงษ์ธนู

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายณัฐชัย โคษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายสุทธินันท์ ระหาร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๕๘
เด็กชายปยะชัย พรมนรา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงสีดา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายอนุวัฒน์ นรดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายอนุชิต นรดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๖๒
เด็กชายธนพงษ์ ศรีระวัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายปญญพล พงษ์สุระ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงสุภาดา ศรีเลิศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงธีราพร ทองบุญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงปญญพัฒน์ ภาเฮือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงปยภรณ์ พงษ์สุวรรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงสุกานดา มังคัง

่ ่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงวรนุช ถาพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๘ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงวนิชชา ธะนะชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ระหาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงศศิธร สารีธา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอ วัดสมอ  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายไชยวัฒน์ บุญเลิศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายชัยมงคล ศรีลาชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงสุลิตา บึงไกร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงรัชฏาพร ทองพาด

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงสุมินตรา บุญขวาง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงพรไพริน จันทศร

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ธรรมบุตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงณัฐพร ลำใย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดวงตะวัน

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๘๒
เด็กชายถิรวัฒน์ พรมพิลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายธนากิต แสนโสม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายศิรวัฒน์ นรดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๘๕
เด็กหญิงกมลชนก ช้อยสูงเนิน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๘๖ เด็กหญิงปนทญานนท์
พงษ์สุระ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงวรัญญา ไชยนิตย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงวรกานต์ ดวงตา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่อนขาว

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ จันทะวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัดหนองระนาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงณัชมนวรรณ

มะโนชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๙๒
เด็กหญิงบัวทิพย์ แสนเงิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงเจนจิรา เบญมาศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายดุสิต แก้วกัณหา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายศิริทรัพย์ พันสอาด

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีกระชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ พงษ์วัน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงพิญาดา สาระพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๔๙๙
เด็กชายบุญธวัช อำนวย

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

เสนคราม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายสิริวัฒน์ เจริญรัมย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงชาลินี แสนศรี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงกัญญาณี มีศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายเจษฎา เลิศล้น

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒๙ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงโชติกา สุภาพ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงสุภารัตน์ ประทุมวงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายจิตติพร ฉิมภารี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงฐิตาภา แก้วเวียง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายพลสิทธิ

์

พันธ์แก่น
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายพัฒนา เจตมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงชนิสร พงษ์วัน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงศิริประภา วรรณทะวงษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงอามิตา พันธ์มาลี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงสุชาดา เบ็ญมาศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงสุชาดา ศรีทาบุตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๑๖
เด็กชายอภิชาติ แย้มบาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๑๗
เด็กชายรัชภูมิ สุทธิ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายชญานนท์ พันจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงณัฐนิชา พงษ์วัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงจิราพร คำเหลือ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงสุพรรษา สุขปน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สายแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงอชิตยา พันธ์มาลี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๒๔
เด็กชายภานุวัฒน์ เลิงโพชะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายวีระชัย หรรษา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายจิรภัทร แก้วชารี

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงกุญธิดา ศรีโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงเกตุศราพร สุวันนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายเอกวัฒน์ ศิลาวรรณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงนิลลดา สุขกาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงวราภรณ์ สุภาพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ โพธิสาร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงรวิพร เลิศล้น

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงอรนิชา ธรรมคุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงโสภิตา จันทร์ทิพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกัณหา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงปณิดา เผ่าพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงจารุวรรณ สีดา

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๓๙
นายวงศกร ธรรมคุณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๕๔๐
นางสาวเกษราภรณ์ บุญตา

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๔๑
นางสาวจันทร์ทรา วันเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๔๒
นางสาวนันทิกานต์ จีนประโคน

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๔๓
นางสาวทิพวรรณ คำปลิว

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๔๔
นางสาววิรากานต์ อาจดวงดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๔๕
นายวัชราภรณ์ เวียงนนท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๔๖
นายตังปณิธาน

้

มะปรางค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๔๗
นางสาวนฤมล พันธ์มาลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๔๘
นางสาวบุณรดา ไชยโชติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๔๙
นางสาวหัทยา โพธิทอง

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๕๐
นายมารุจณ์ บุดชาติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๕๑
นายศิริวัตร์ เบ็ญมาศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๕๒
นางสาวเบญจมาศ สุภาพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๕๓
นายสรณ์ศิริ พรมมา

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๕๔
นางสาวปยะดา สาระพงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงสุพรรณณิกา

สมเสนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายอธิชาติ เกษก้าน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงอีฟศราภรณ์ สุขกาย

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงชลธิชา คุ้มครอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายธีระ ธนชัยสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ชามัด

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ทุยกลาง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงอรฤษา สุพรรณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงสุพัตรา ทองมนต์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงพนิดา วิลามาศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงปยะดา ศรีบุญเรือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ วัดมะขามภูมิ  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงปณิดา แก้วบุตรดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงเนตรกมล เกษมะณีย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ โสภาพ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายสุทธิเดช ตาอุดม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายวีระวัตร รุ่งแสง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงเบญญาภา จันเทพา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุกกะตะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงมณฑิตา คณาญาติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายสรศักดิ

์

บัวจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายวรวุฒิ ตาอุดม

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายกิตติพงศ์ นามมุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายนรินทร บุญเตา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงเอมิกา ทองผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายพลากร จันทร์ทิพย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายวีระพล ศรีวงษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ครองยุทธ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายนันทภพ ปรางมาศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายพนิชกร จิตรัก

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายธำรงชัย โยธา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสนสนัน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายถิรเจตน์ พันธ์มะลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๘๗
เด็กชายศิริวัฒน์ สายใจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายศิริพงษ์ สายใจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายชุธิพงษ์ ธรรมะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายสิทธิกร พันธ์ภักดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงนิภาดา พันธ์มะลี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดองดึง วัดศิลาวราราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงจันยเนตณ์ จันทรเสนา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๙๓ เด็กชายมนต์พระกาญจน์

คำเหลือ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงจินดารัตน์ สัทธา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงวราภรณ์ สอนแพง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายสหรัฐ คำเหลือ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงปาจรีย์ ย่อมมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงชนิตา คำเพ็ชร

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายกิตติชัย พันจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายชินวัตร มะโนชาติ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายประกาศิต บุญร่วม

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายอนันตศักดิ

์

รัตนพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงณัฐริกา สุรวิทย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงบุษยมาส ชูใจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงเปรมสินี จันทะนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงอภิสรา บัวบูชาพระ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงอรัญญา สัทธา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ มะโนชาติ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่ลี

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงสิริพร เสาสุด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงอัจฉรา เทพอาษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ประถมภาส

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงทาริกา แก้วแจ่ม

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงลลิตา ทองนวล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงวรรณวิษา โลมาศ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงสุทธิดา เงินดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงอลิสา ทองนวล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอารีพิทยา วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๑๘
นายพีรพัฒน์ สิทธิจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๑๙
นางสาวอรอนงค์ วงอัว

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๒๐
นายอภิวัฒน์ มะปรางค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๒๑
นางสาวจิราภรณ์ ไชยโชติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๒๒
เด็กชายเจษฎา สุพรรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญร่วม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายยิงพจน์

่

ทองเกิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๒๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ พงษ์วัน

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายภูปรินทร์ ผิวงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายปรีชา สารพงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายพงษ์ปกรณ์ สายสังข์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายพิชิตชัย ไพรบึง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายภัคนันท์ พิมพ์ไชย

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๓๑
เด็กชายวัชรพล จันทกิจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๓๒
เด็กชายสิทธิกร ไพรบึง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงกมลรัชต์ ไพรบึง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงกรวรรณ บุญร่วม

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงเกวลิน พันธ์มะลี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงเกศสุดา พิมมาศ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จรเด็จ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงธัญวรัตม์ โยธี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงบัณฑิตา อินพานิช

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงพรชิตา เหล่าชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงพิชญาภา คูณชัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงรัชนิดา ชมเมือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงรุจิรา ศรีพรม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงวัชลีย์ เสนคราม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๖๔๕
เด็กหญิงวิริยาพร ทองพิเศษ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงศรีแพร ยอดจักร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงโศจิรัตน์ เสาวัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ตอนสี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายจินดา ปูห้วยพระ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายภาณุภัทร เงินดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายอัครวิชญ์ พิมูลชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงชุติวรรณ อารมณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงดวงฤดี พรมชาติ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงทิพย์นภา เวียงนนท์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงพิกุลทอง ใจเรือง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คุ้มครอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงลักษิกา กรึมกระโทก

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ น้อยนาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงวนิดา บุญร่วม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงวาสนา กระโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงสุนิสา พันมะลี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงสุพิชชา เสนคราม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายวิริทธิพล

์

บุญร่วม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงญาณิศา ยะภักดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงณิรมล สุนันท์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงพัชรพร สุภาพ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงวิศัลยา แก้วกัณหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงอภัสนันท์ ทารถ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ โพธิเสน

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายจิราวัตร บุญร่วม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายจุลจักร ยอดจักร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุดสดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๗๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญร่วม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงกุศุมา จิตรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงเบญศิริ ลมเชย

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๗๖
เด็กหญิงวิภาดา ตะโก

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงศันสนีย์ แซ่ผ่าน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงศิริรุ่ง พันธ์แก่น

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เหมะธุลิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๔ / ๒๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงอาภัสรา ทองลอย

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงอารียา ทินภู

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๘๒
เด็กชายธัชชานันท์ เสาวัต

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๘๓
เด็กชายธีระเดช ทองลอย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงชานิสา วรรณทะวงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงชาลิสา พิมพ์กรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงฐิติมา มาศจร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงปญชลิกา ประทุมวัน

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงพัชราภา รัตนะพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๘๙ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
ศรีธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงวราภรณ์ พิมพา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงวีรวรรณ สุภาพ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงสุทธิกานต์ เล็งเบา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงโสภิดา ปนทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงกมลพรรณ โพธิอุดม

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สำโรงพลัน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๙๕
เด็กชายธนกร เสกศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายธนะสินธ์ โพธิสาร

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงจามจุรี แก้วลอย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงพรพิมล สำฤทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงเฟองฟา พิมูลชาติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงศุกร์อนันต์ คูณสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงบุญยาพร ยศสมบัติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงจิราพร จันคณา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงพรณิภา แก้วลอย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายสมรักษ์ โพธิสาร

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจวน วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายคฑาวุฒิ มะปราง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายครองทรัพย์ มะปราง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายธีรภัทร แจ่มแจ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายศุภกานต์ ประวันเนาว์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงรัตนา สุพรรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงสุพัตรา มะปรางค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายพงษ์เจริญ มาพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงกุลปรียา คำโท

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงสุธิมา บุตรศรีวงค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายสมบัติชัย คำขาว

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดบ้านตาจวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๕ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงธัญรัตน์ เลิศล้น

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงปทมา โพธิสาร

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๑๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รอยประโคน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายอภิวัฒน์ สำราญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๑๙
นางสาวลลิตา ยือรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายธนภณ สำราญชนะกุล

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๒๑
นายศรีนรินทร์ อุดมเดช

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๒๒
นางสาวธนัชพร สมอไพร

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๒๓
นางสาวนงลักษณ์ เกิดกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๒๔
นางสาวนิศาลักษณ์ แก้วกัณหา

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๒๕
นางสาวสาลินี สุภาพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๒๖
นางสาวสุรัญญา ภาโส

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๒๗
นางสาวหงษ์สวรรค์ ขุมเงิน

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๒๘
นางสาวอนันตญา บุญร่วม

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๒๙
นายสุนันท์ ชัยนอก

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงจารุวรรณ เย็นใจ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงชุลิตา บุญหวาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงณัฐชา แสงไชยา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงพรทิพา นนตะสี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๓๔
เด็กหญิงอคิราภ์ คันธรักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายครองฤทธิ

์

ปวนหนิว

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายณัฏฐากร แก้วภักดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายพันธการ นรดิษฐ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงสุพันธุ์ญดา สมใจเพ็ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๓๙
เด็กหญิงเกษมณี ศรีคงเพชร

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ ไชยปญญา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงชนิภรณ์ อินทเสน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงณัฐพร โพธิวัฒน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงปนมุข สมสืบ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงมัณฑณา ไชยปญญา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงวนาพร ไชยปญญา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงศุภิสรา สุโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงอริศรา ไชยปญญา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงอารียา ไชยปญญา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายราชันย์ สุมังเกษตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายจาตุรพงศ์ แพ่งพนม

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายชญานนท์ รินทร

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายชนาธิป วงษ์มณี

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายธนาดุล วงษ์มณี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายวิจิตร นานนท์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายวีระพงษ์ แก้ววันดี

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงทัชชกร วงษ์มณี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วภักดี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงปยวรรณ นาคสิงห์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงเปรมยุดา วงษ์มณี

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงฟารุ่ง พุทธิชน

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงศุภาวดี วงษ์มณี

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายพัฒนชัย วัดอ่อน

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายภานุวัฒน์ จุลทัศน์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายธนากร พุฒจิระ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทองอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายณัฐพล บุญจูง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายปริตร สีหะวงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายพยุงทรัพย์ พลอินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายวิศรุต ศรีนาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงจิรภิญญา สุพรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๗๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวภา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยสิน

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงภาวิณี สีหะวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงอรจิรา วงษ์มณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายกิตติธัช จันทรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายธนภัทร กันหาวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงจารุวรรณ สีหะวงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงญาตาวี หินแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงศศิการณ์ มณีวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๘๑
เด็กชายปติภัทร ปจเวก

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๘๒
เด็กชายภัทรพงษ์ ศรีนาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายเลิศพิพัฒน์ สรรคพงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิทอง

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงกัญญานัฐ สมใจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงดวงฤทัย จันทะศิลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงบัณฑิตา พาหาน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงพรพิมล สีหะวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศิริมี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงกาญดา ม่วงจอม

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๙๑
เด็กชายธนกร จันทร์เติบ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๙๒ เด็กชายก้องรัตน์กิดากร
รัตนศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงอริสา บุษบิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายณัฏฐวิทย์ ทองอินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายนิธิศ แก้วคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงศุทธิรัคร์ อินธนู

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงสิริยาภา แก้วภักดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงยุภาพร คำนึง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรสาร

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายกฤษดา ติยะบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ สาโท

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายชรพล ปะกัง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ใจซือ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงเจนอักษร เสาหงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ วัดดอนขะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงอรวรรณ พิมโคตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงธัญจิรา พิมโคตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงสรัญญ่า ชาติมนตรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงวรรณิดา ทองอินทร์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา หล้าวงศา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงสุขเกษม พิมโคตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงสุนทรีย์ บุญกำเนิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงกนกอร ชาลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงวนิดา พิมโคตร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายกิตติธัช พิมโคตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายบุญส่ง แสงกุดเรือ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงวาสนา ทองบุญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายธนธรณ์ พิมโคตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงศุภรัตน์ ชาติมนตรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงสุตินัน ชาติมนตรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา วัดธาตุบึงบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๘ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายอภิวัฒน์ คำโสภา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายธานทอง แก้วพวง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายธีรเทพ มูลศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายณัฐชนน คำโสภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๒๔
เด็กชายวิศวะ สองเมือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายภานุ คำโสภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายเกตุกิตติ คำโสภา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายนครินทร์ ขันเสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๒๘
เด็กหญิงปาริชาติ คำโสภา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๒๙
เด็กหญิงยลดา คำโสภา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงทิพย์ตะวัน เชิดชู

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงมณฑิตา คำโสภา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงปวริศา ศิริบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงวชิรญา คำโสภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๓๔
เด็กชายเกริกพล แก้วพวง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๓๕
เด็กชายชนินทร์ แก้วพวง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๓๖
เด็กชายธีรพัฒน์ ชินวงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายรัชชานนท์ ชินวงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายสุเทพ จำปาเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายอาณัติ อำเอียม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ จำปาเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงศิริยากร ภูกระบิล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงสุภวรรณ จำปาเรือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณทวี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ เสาเวียง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๔๕
เด็กชายกฤษดา ชินวงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดผักขะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๔๖
เด็กหญิงหทัยชนก ฤทธิทิศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายชัยมงคล นามวงศ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายวสันต์ นามวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๔๙
เด็กหญิงกมลวรรณ เสาเวียง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงกรรณิกา มุ่งซ้อนกลาง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงณิชกมล โกการัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ นันกระโทก

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงผุสดี คำวงษา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงพิชาภัทร สุทธิธนเกียรติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๘๕๕
เด็กหญิงมัทวัน วรงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๕๖
เด็กหญิงวรินยุพา พิณทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายคณาธิป บัวภา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขสำราญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พรมศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ศรีเลิศ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงปยวรรณ ชาลี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงพิยดา ดายเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๖๓
เด็กหญิงพิยดา พละศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงภัทรลดา แข็งแรง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงสิริยากร บุญธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ ชาลี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงชลธิชา จำปาหอม

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๖๘
เด็กหญิงธาริณี สม ใจ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงพัชรพร สายจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงวรเนตร ชาเมืองกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๗๑
นางสาวหัสยา สวนคำมูล

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงกิตติญากรณ์ แก้วคำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ สีหะวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๗๔
เด็กชายชิติพัทธ์ บุษบงก์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๗๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ บุญตา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายณัฐชนน แก้วพวง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๗๗
เด็กชายปรเมษฐ์ บัวส่อง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๗๘
เด็กชายปาณรวัฐ ชาลี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายสิษฐิพงศ์ นำเพ็ชร

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงกนกอร นำนวล

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงจริญญา พิมพ์โคตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๘๒
เด็กหญิงนฤมล เรียงขวัญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๘๓
เด็กหญิงบัวสวรรค์ นักเรียง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงเบญจพร ครองยุติ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๘๕
เด็กหญิงปวิตรา ภูครองจิตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๘๖
เด็กหญิงพรรณิภา ฝอยทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๘๗
เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์อินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๘๘
เด็กหญิงพัชรพร ไชยรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงริสา นามโคตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงวรพรรณ หินแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงอัญมณี บุชวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๙๒
เด็กชายกิตติพันธุ์ โคตลุนาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๙๓
เด็กชายพีรวัฒน์ คำโสภา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงเจนจิรา เอียมสะอาด

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๙๕
นางสาวดาริน โกษาผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๙๖
นางสาวนุชจรินทร์ บุติพันคา

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๙๗
เด็กชายธีรภัทร์ จำเนียร

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๙๘
นายบุญญฤทธิ

์

คณานิตย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๘๙๙
เด็กหญิงจิราวรรณ ทองแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๐๐
นางสาวมยุรี มณีนิล

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๐๑
นางสาวศิริรัตน์ ชาติมนตรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๐๒
นางสาวอภิญญา อันทะนิล

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงสุภาพร พิมโคตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๐๔
นายพรชัยณรงค์ มาลัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๐๕
นางสาวชนัฏดา ชาติมนตรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๐๖
นายเกริกชัย ชาติมนตรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายจันทจิต ชาลี

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายวรากร สีหะวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงสุพิชญาภา แสงปมปา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๑๐
นางสาวสุทธิดา ไชยปญญา

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๑๑
นายวรพันธ์ ศิริป

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๑๒
นางสาวทักษพร ฉันทาประจักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๑๓
นายวรายุ สีหะวงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๑๔
นางสาวฐาปณี นามวงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๑๕
นางสาวกนกวรรณ เกลียวทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๑๖
นางสาวกลินสุคนธ์

่

ทองอินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๑๗
นางสาวยุพารัตน์ การะพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๑๘
นางสาวอภิญญา ชาติมนตรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๑๙
นายกฤษณะ สีหะวงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๒๐
นายสราวุฒิ ไหลประเสริฐ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๒๑
นายกฤษดา วงษ์คำด้วง

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๒๒
นายชัชฤทธิ

์

จารุกิติยวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๒๓
นางสาวมณีรัตน์ ชมภู

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๖๐/๔๙๒๔
นางสาวพรชิตา มะณีโชติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดโนนติว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายนิชนันท์ คลีรัมย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๒๖
เด็กชายภาคิน เพ็งพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายรัฐภูมิ เจตนเสน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๒๘
นายบำรุง โพิธ์งาม

๑๗/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายนิธิศ เครือเทพ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายรัฐภูมิ ลามี

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงคัชรินทร์ ดวงนิล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงกัญญภัส วิเศษชาติ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงพงษ์ลดา แพทย์มด

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา สีหานาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงอนัญพร เวียงคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๓๗
เด็กหญิงปริญญา ศรีสังข์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงปภาวรินท์ ศิริประภา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายธมน คงเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงกิงกานต์ดา

่

บุดดา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงณัฐภัทร อินทร์แก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงรัตนาพร กิงกุล

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงสุภนิช เนตรภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงสุลิสา พวงยอด

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงสุพรทิพย์ แพทย์มด

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๔๖
เด็กชายทวีเทพ แพทย์มด

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายศุภณัฐ ปุญญา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงกันติชา ชมภูนุช

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงชมพูนุช แคล้วภัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา สังขาว

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายวรพล บุญเจริญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ วัดพอกนาดี  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๕๒
เด็กชายทัศน์พล ราชู

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๕๓
เด็กชายปฏิมากร แก้วยอดลา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายพิสิทธิ

์

พุฒสี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๕๕
เด็กชายภาคภูมิ อริยะลาพงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ ชาวโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงจุฑามาศ นาคกร

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงชฎาภรณ์ เพ็งแจ่ม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงทิมทอง ปนะโต

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงปรันยา นามวิเศษ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงศิริกานต์ ศรียงยศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๖๒
เด็กชายพนมกร ศรีวัง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรพะยอม วัดไพรพะยอม  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงวิลาวรรณ ยอดงาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงปลายฟา วิเศษชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงรัชณี โคตรฤชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงชฎาธาร วงค์อาษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงธนัญชนก สมบัติวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาทอง วัดผักไหมใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงสุทธิดา แสนสูง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๖๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญประเคน

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายธนายุทธ บุญส่ง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๗๑
เด็กหญิงบุษยมาศ บุญเรือง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายเจษฎา เพ็งเจริญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๗๓
เด็กหญิงวรรณพร วงค์ภักดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงพรทิพย์ ขุนอินทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๗๕
เด็กชายพิสุทธิ

์

สนเม้า
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๗๖
เด็กชายฐิติวุฒน์ ยอดอาจ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๗๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แพทย์มด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๗๘
เด็กชายชโยดม สัมฤทธิรินทร์

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๗๙
เด็กชายธเนศพล วีสมหมาย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายจอมธรรม สาลีพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงตะวันฉาย วงค์ภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงพัชริดา พานทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงนลัท พะวร

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงเณศรา วงค์ภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายสุริยะ เยาว์มาลย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงชุติมา ปริญจิตร

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงรดามณี แก้วกลม

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน วัดหนองแคน  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายอุดมทรัพย์ พูลทอง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายวีระพล ไชยพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงสุภัสสรา

หมายครวบกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๙๑
เด็กชายธนกร หมอนดุด

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๙๒
เด็กชายณรงค์ชัย ทับทิมศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๙๓
เด็กชายศุภกร หลายยอด

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายวีระเชต อินทร์แก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ช้างบุญไทย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงอาริสา มหาวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิน วัดชัยสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายอนุรักษ์ นิยมวงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงอินทิวา วงษ์ภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา คำเพชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านโทะ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงฐิตารีย์ บุญโย

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงธันยพร คำมูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงพรชิตา วรรณแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงยลดา อุ่นคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงสิราวรรณ อยู่รอย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายเทพฤทธิ

์

งามพร้อม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายคมกฤษ กลินสุคนธ์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดบ้านอ้อ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายธีรพล ศิลาอาจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๐๘
เด็กชายนฤดม จังอินทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายปยะราช พุฒเส็ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ สงพิมพ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายศิริกร ศรียันต์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายสิรดนัย กระจาย

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงกิตติวรรณ ไกรยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ จังอินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงนิล

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงธนพร ทองขาว

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงปวีณา ภาเภา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงสุพรรษา ภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงชาลิสา ทัดสุคนธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายณฐกร ทีปชมภู

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงศศิวดี สงพิมพ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายปรเมศวร์ วงษ์เจริญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายพฤฒินันท์ วงภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ศรียันต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์เจริญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายชนะชัย ใจงาม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายเอกราช วงษ์ภักดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายวุฒิชัย จังอินทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายปรเมษฐ์ ชูชะรัมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๔ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายโชติชนิต แพทย์นาดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

วงษ์วัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายธนกฤต อินทร์แก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายภคพล ภาเภา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ปตาคะโส

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองสันเทียะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงวันดี โปร่งจิตร

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงวรันชนก ขันธ์ทา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงชยานันท์ กาฬภักดี

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองคำ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายชาติชาย ใจงาม

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายชยายส กาละเกษ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงชนาวดี สีเต๊ด

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงญดาภัทร อินทร์แก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงวรางคนา จังอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายธนดล คายทองคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองหลวง วัดเมืองหลวง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายกฤตปกรณ์ สร้อยคำหลา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายศักดิธัช

์

ศรียันต์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายธราธิป ศรีธนะชาติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงณตินา สมัญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงนัฐธิดา จันครา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงนันทิกา หาผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงนำทิพย์ แสนปาง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงปนัดดา ทวี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงสุปราณี บุตรราช

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายภานุพงษ์ ภาเภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน วัดหนองสะมอน  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายฉันทวัต สาลี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายธุวานันท์ แท่งทอง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงณัฐกมล แสนเสริม

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงนฤมล บุญโย

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงนาราภัทร อินทะชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงสุนันทา แท่งทอง

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงอัจฉริยาพร เหมือนลือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายวิชิตชัย บัวเชย

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายคมชาญ ชิณศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๕ / ๒๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงนันทิรา ธนพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายงามพล จังอินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายโสภาค ทองสีวง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองสิมน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายปยะนัฐ นางาม

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายรอยคีน แพทย์นาดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายศิริวัฒน์ ศรียันต์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงศิริประภา อยู่รอย

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงสุฑิตา ภาลุน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายอาทินันท์ กองพิธี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงพิมพร ศรีแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงปานระพี จันทวงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงสุรภา เรียงทัยสงฆ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงดาราวดี แก้วจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงกัญจนพร อ้นชาวนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงปภัสสร สระทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงนัฐมน เชือทอง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายจินดา แก้วจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายฉัตรชัย บุญแผง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงกัณฐิกา บุญใหญ่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงญาณิศา กุลสิงห์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ วัดปะโด๊ะ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงมนทิราลัย ไชยพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงอนันดา พรหมทัต

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายเทพพิทักษ์ คำสิงห์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงชลธิชา แก้วทะนง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ วัดสร้างเรือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ภาที

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงฟาสาง กุ่มทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายนิติภูมิ พรหมจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายณัฐพล นะคะรำ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายไชยวัฒน์ ขันติวงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงสุนันทา มหาศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงสุระดา บุญใหญ่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงลลิตา วาจาสัตย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดหว้าระหุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายกฤษณะ ภูจอมจิตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายราเชนรต์ พูลแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายอดิศร จันทร์ส่อง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๖ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

บัวลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงณัฎวีร์ วิชัยวงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ทาธร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงนภัสสร ลันดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงนิพิฐกานต์ คมขำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงปยะธิดา ขันชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงวิชญาดา พรมบุตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงศิริวิภา สุขอินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงอารียา กิงบรรเทา

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายอธิป ศิรินัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายชินวัตร จันทิวา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายมสุวัฒน์ กรุณา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงวรรณพร ไชยจำ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงปภัสสร กันยาสาย

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายวีรภัฏ บรรลุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายพัชรพล พังใกร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายภูริภัทร อาจณรงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายพัสกร ธรรมแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดีสุ่ย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ หวังจองกลาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงณัชฎาพร สีดาบุตร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงอธิชา คณาญาติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงกานติมา นามมุงคุณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๒๔
เด็กหญิงพรสรวง อุดหนุน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๒๕
เด็กหญิงศรัณญา บุตรดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงวิจิตรา ขันชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงอภิษฎา บัลลังค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงอนันตญา นิยมพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๒๙
เด็กชายวชิรวุธ เนืองไชยยศ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายทวีชัย พวงมะลิ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๓๑
เด็กชายธนากร บุญรักษา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายวสันต์ จันทกรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายปยะวัตร ศรีจันทร์สอน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายวชิรวิทย์ สุขเสวย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๑๓๕
เด็กหญิงไอรดา พรมมาสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมพงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ คำโสภา

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ ยางธิสาร

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๓๙
เด็กชายพีรทัต วิชา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีนวล

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเสน

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๔๒
เด็กชายนวชาต ไขจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงลักษณา สุภาษร

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๔๔
เด็กหญิงณัฐริกา ภูษา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงชัญญานุช เพิมเติมจิตร

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงปรีญาภัทร์ สิมมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงมัตติกา ศรไชญาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงภัททิยา แสนเสนา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงอัมมิการ์ ไชยพารา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงรุ่งนภา จุลหอม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๕๑
เด็กหญิงมันทนา พืนสวรรณ์

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงนิภาพร ละม้ายนิล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงธิดามณี ดวงแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงจันจิรา โคตรสาลี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงศศิกานต์ แก่นอ้วน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๕๖
เด็กหญิงจรรยพร ศรีนวล

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา ก้อนทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายธวัชชัย สนสาย

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๕๙
เด็กชายกฤษฎา สารสุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายลัทธิชัย สาวันดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๖๑
เด็กชายปฏิพล ศรีนวล

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายณัฐพล โนนสังข์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายภูริภัทร ชงโค

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๖๔
เด็กชายศักดิชัย

์

จันทร์แจ่ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย วัดบ้านหนองกุง  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายภานุวัฒน์ กาบก

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายศักดิเดช มะลิ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๖๗
เด็กหญิงฐิติพร พวงพัว

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ พิมพ์สลัก

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงปาลิตา วรรณเวท

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงณัชณันทร์ คำศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงสมิตา ปญญาใส

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมมาสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงธีรนาฎ จันทร์โท

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๗๔
เด็กหญิงปณฑิตา แก้วแกมทอง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ พรหมดาว

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงสุริวิภา บุญเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๗๗
เด็กชายหัสดินทร์ คมใส

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๗๘
เด็กชายธนเดช มานะดี

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

คำดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายทอน บุญจริง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ ทองอ้ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๘๒
เด็กชายพงศกร อินทรเดช

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๘๓
เด็กชายศุภจักร อัมภรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๘๔
เด็กชายวชิรวิทย์ แจ่มแจ้ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๘๕
เด็กชายอนุสรณ์ สามสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๘๖
เด็กชายอารักษ์ ภูมะลิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงจิราพร จันลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงจุฑามาส สมัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๘๙
เด็กหญิงชญานี พาลัง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงญาณัจฉรา บุญประชม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๙๑
เด็กหญิงดารารัตน์ อัมภรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงมนทกานต์ โคกแพ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปองคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๙๔
เด็กหญิงสุพัตรา ชาวบางผึง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๙๕
เด็กหญิงอริสราพร ขำเสงียม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงอัญญานี ภักดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๙๗
เด็กหญิงอุษามณี ศรีหาบุตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๙๘
เด็กชายนัทธพงศ์ นาคำรอด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๑๙๙
นางสาววรวิทยา คำศรี ๔/๗/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๐๐
นางอิมใจ

่

รำไพ ๙/๖/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงปยะดา บุตรสุข

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๐๒
เด็กชายศรายุทธ เพ็งมาตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงนาถตยา ดัชถุยาวัตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงปุญญิศา ไผ่บง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔๙ / ๒๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงปราณปรียา ศรีโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงปวีณา บุญมาพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงสายสมร ตาแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายวิวัฒน์ สิงห์แจ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายเชาวลิต แม่นทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงอภิชยา เคนท้าว

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงการะเกด คุณสิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๑๒
เด็กชายธนภัทร พรมมามัน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๑๓
เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์คำจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๑๔
เด็กชายภูมิรพี กองชิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๑๕
เด็กชายอมรินทร์ นะราราช

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๑๖
เด็กชายขจรเกียรติ มะโนชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงรัตนากร ทับสมบัติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงบัณฑิตา อบอุ่น

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายกรวิชญ์ สุดสวาท

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงธมน พรมวรรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๒๑
เด็กชายพีรพล พรมงาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๒๒
เด็กชายชินวัตร หัสดง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายถิรวัฒน์ ลิลาศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๒๔
เด็กหญิงดาราวดี แสงเหลือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๒๕
เด็กหญิงพิรพร จันทร์ล้อม

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายศักดิชัย

์

เบ็ญมาศ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงกวินทิพย์ นามวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๒๘
เด็กหญิงปาลิตา สีกะชา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายสนทยา ตาลหอม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายนันทภัทร์ แย้มใส

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงวรการต์ บุตรน้อย

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๓๓
เด็กหญิงวิมลนาฏ พรมด้วง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายอภิรักษ์ วะภา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๓๕
เด็กชายมงคล เนาวรัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๓๖
เด็กหญิงดวงวิภา ดวงชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๓๗ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
ลาวเมือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงจิราวรรณ ลครศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายพิทยา แปนสุวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๐ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายชานนท์ แนบเนียม

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๔๑
เด็กชายกฤษฏา ยาดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายภาวัต ต้นเกษ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงพรนิภา ศรีลาทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงฐิติมา วรรณวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงกิตติมา วงศ์ใหญ่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๔๖
เด็กชายณัฐพร ปานคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๔๗
เด็กชายธนากร นันทะเสน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๔๘
เด็กหญิงปวีณา ทนทาน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายนัฐติโชติ คนหาญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงจิรพรรณ ย่อไชย

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงพัณณิตา คงเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๕๒
เด็กหญิงสายธาร สุวรรณมุกข์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๕๓
เด็กชายภูชนะ บุญรวม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พวงแสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๕๕
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

กุลเกษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๕๖
เด็กชายปกรณ์ ปองศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๕๗
เด็กชายเกรียงไกร สุวรรณมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๕๘
เด็กชายวีรภาพ วะภา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายเขมราฐ ประเสริฐชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษ์ แก้วสมบัติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีโวหะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๖๒
เด็กชายภูมินทร์ กิงจันมล

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๖๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ ซุยพันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๖๔
เด็กหญิงเครือวรรณ จันทร์ขาว

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายไกรวิทย์ สายทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๖๖
เด็กชายวรเมธ ยอดจักร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๖๗
เด็กชายกิตติกวินท์ เขียวอ่อน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงศิริมล เงางาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๖๙
เด็กหญิงจีรดา พิลาแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงศิรินนา คำมะรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๗๑
เด็กหญิงศิรินยา คำมะรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๗๒
เด็กชายอดิภา สมบัติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงศศิธร ไตรยะสุทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๗๔
เด็กชายฤทธิชัย คำปลิว

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๒๗๕
เด็กชายบรรณารักษ์ คุณสิม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๗๖
เด็กชายธีรภัทร์ ขอมอบกลาง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๗๗
นางสาวจิราพร เวียงจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๗๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เอือสมาน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงถิรนันท์ สุนันท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงกรวินท์ เสนาพรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายพิชิตชัย สนิทพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๘๒
เด็กหญิงภาวิตา ผมงาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๘๓
เด็กชายนันทพงศ์ สุวรรณวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายธิติพันธุ์ ขันติกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายดอนชัย แก้วกล้า

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงรัชนีกร มะโนชาติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงสุชาวดี ย่อแสง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๘๘
เด็กชายนัดทวุฒิ ตุ้มจันดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๘๙
เด็กชายธีรวุฒิ ขันธ์วงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงชลชนก แสงสังข์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิเวศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๙๒
เด็กชายพิชชากร พลจันทึก

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๙๓
เด็กชายกานติมา สนิทสตรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๙๔
เด็กชายวัชรากรณ์ อบอุ่น

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๙๕
เด็กชายตะวัน พรมมา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๙๖
เด็กชายณัฐพล เบ็ญมาศ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๙๗
เด็กชายปญญา คงคา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ยาเคน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๒๙๙
เด็กหญิงธิดาภรณ์ คำเพ็ชร

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงวราลี พิมพิลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงดาหวัน บุญบุดดา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงรัชนก พรมลี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงณัฐมน รุ่งแสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงศิริเนตร กิงจันมล

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงวรนุช สุวรรณมุกข์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายธนพนธ์ ศิริบูรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงธิดาพร แก้วเชียงทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายพงศกร บุดดีสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงสุธาสินี นมัสการ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๒ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงบังอร คงอินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๑๑
เด็กหญิงพรหมพร บุราวิทยานนท์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๑๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ สารภาพ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๑๓
เด็กหญิงปยพัชร บุญสุภา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๑๔
เด็กชายภัทรพล ขจิตสุวรรณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๑๕
เด็กชายธัญวุฒิ อินธิเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๑๖
เด็กชายณัฐพล บัวขำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงประภาวดี ปองศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงรัตนา ทองเหลือ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๑๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สืบชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงนริตา คำเก่ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๒๑
เด็กหญิงญาณี สว่างวงศ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๒๒
เด็กหญิงปาริชาต ดวงแสง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายอภิชาติ ชัยวิเศษ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายอัษฎาวุฒิ หมดทุกข์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๒๕
เด็กชายโยธิน คุณสิม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๒๖
เด็กหญิงภัชรีย์ ราศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๒๗
เด็กหญิงอาภัทธา จวงการ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๒๘
เด็กชายธีรโชติ มาพิทักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๒๙
เด็กชายนิพัทธ์ วงจันทร์สาร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๓๐
เด็กชายประกาศิต แดงโพธิวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๓๑
เด็กชายศรชัย นางวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๓๒
เด็กชายสุนันทร์ ละมูล

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๓๓
เด็กหญิงช่อผกา ศรีมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๓๔
เด็กหญิงพัชรี กาลพัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๓๕
นางสาวรักษ์สุดา บุระกรณ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๓๖
เด็กหญิงวรรณิษา รอดภักดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายเกรียงไกร สะเทือน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายวินัย บุญรวม

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงรัศมี ภูหิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงณัฏนรีย์ จ่ากุญชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๔๑
นายสุทิวัส ละครศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๔๒
เด็กชายรัฐพงษ์ กากเพ็ชร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๔๓
เด็กชายธีรภัทร มูลจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงอาริษา ทองมนต์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๓๔๕
เด็กชายสหศักดิ

์

ฮะแสวง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๔๖
เด็กชายคุณัญญา ทองกลำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา กุมาระ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๔๘
เด็กหญิงสุภาวดี พันธ์มะลี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๔๙
นายทะเล ตุละรัต

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงวรรณิภา ศรีกะชา

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๕๑
เด็กหญิงวรรณิกา นิลนนท์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๕๒
นายไกรวิชญ์ สังกะสี

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๕๓
นายพงษ์พัฒน์ ฉันติมา

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๕๔
นางสาววิราภรณ์ ขันทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๕๕
นายณัฐพล หอมชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๕๖
นายเอกลักษณ์ นุยลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๕๗
นางสาวณัฐพร รืนฤทัย

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๕๘
เด็กชายจิรายุ หอมอ่อน

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายสุขสันต์ มิงขวัญ

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงสุภัสษร มะณีนิล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๖๑
เด็กหญิงขวัญรัตน์ ใจเรือง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๖๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ เลิศปญญา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายจันทชาติ มนพรมมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๖๔
เด็กชายธีรังกูร สุนันท์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๖๕
เด็กชายศุภนันท์ ศรีสำโรง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๖๖
เด็กชายวรวุฒิ รุ่งแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา อัดแป

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงพรไพลิน อุดร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๖๙
เด็กชายบัญชา มิงขวัญ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงศศิกานต์ มะโนธรรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงภาวดี บุตรชาติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๗๒
เด็กชายอภิวัฒน์ สุขสำราญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๗๓
เด็กชายสุวรรณ ศรีสำโรง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงชนิสรา นามพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงอนิลฑิตา โพธิอุดม

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงอนันตญา สาระพงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๗๗
เด็กชายธีรภัทร บุญศรัทธา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรุง วัดโนนแก  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๗๘
เด็กชายกรวิชญ์ เจริญมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๗๙
เด็กชายปวิชญา มะโนศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๔ / ๒๓๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงรวิพร คูณผล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๘๑
เด็กชายชุตินันท์ จันทีสุด

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงขวัญชนก ประทุมวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สุดใส

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๘๔
เด็กชายนาถวัฒน์ ประทุมวงศ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๘๕
เด็กชายธัชชัย ติงสะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๘๖
เด็กชายนิติพงษ์ วงษ์ชาติ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๘๗
เด็กชายภูเบศ กินนาสน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๘๘
เด็กชายสรรค์ชัย พิบูลบท

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายสุรศรี พันธ์มะลี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงกัณฐมณี เทศะบำรุง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๙๑
เด็กหญิงจิดาภา คำเหลือ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๙๒
เด็กหญิงไปรยา มะโนชาติ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงภวิตา โยธาราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงละอองทิพย์ บุญรวม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงศศิธร ประทุมวงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงสุทธิกานต์ มีตาบุญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงสุทธิดา บุตรดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงอารียา วงษ์หนองแวง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๓๙๙
เด็กหญิงฉัตรติพร แสงสะท้าน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงนิพาดา สินไทย

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงนันทิยา รุ่งเรือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงพิมณภัทร์ โชคพุทธาสวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายธวัชชัย อบอุ่น

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระกวน วัดบ้านตระกวน  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงวรานุช บรรพชาติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงขวัญพร สมเสนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงชุลีพร ไชยคง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงธีรดา ประทุมวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงนัฏฐณิชา ติงสะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงพรรณภา เบ็ญมาศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงวิมลเกศ รุ่งเรือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๑๑ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
นาคกิง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๑๒
เด็กหญิงอรทัย คำเหลือ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงดวงแก้ว ชูใจ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงนันทฉัตร ติงสะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงบุณยวีร์ จิตประพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๑๖
เด็กชายมงคล อบอุ่น

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงนิธินันท์ สะใบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจเรือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงมุทิตา ชันชาติ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงสุนินาถ ตัดเขตสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๒๑
เด็กชายธีรวัฒน์ สารพงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงชุติมา ประทุมวงค์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กำสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงวรนุช วชิระนาวิน

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๒๕
เด็กหญิงอุดมศรี นามวิชา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๒๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ปลาทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๒๗
เด็กชายวันเฉลิม คำเหลือ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายณัฐพล ประทุมวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๒๙
นายปกปอง เบ็ญมาส

๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายเทียนชัย เทียนนิล

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายมงคล บุญขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงแก้วมณี กัณหา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงชนิกานต์ ประทุมวงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงชลธิชา นางวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ พงษ์วัน

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงนันทินี ชูใจ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงวาสินี คุณผล

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๓๘
เด็กหญิงนภสร เบ็ญมาส

๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงสถิตาภรณ์ ทองมี

๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายจิรโชติ ใจคง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายปณณวิชย์ สุภาพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๔๒
เด็กชายภานุสรณ์ ประจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงปาลิตา มะโนชาติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงพีรยากร ปะธิเก

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ พิพิธศาลา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๔๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เบ็ญมาศ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศิลาทอง วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๔๗
เด็กชายวีรยุทธ สุภาพ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงมุฑิตา พันธ์มะลี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงสุภาพร ศรแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงอัยยาวีย์ ศรีกะชา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงวรรณิกา สาระพงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายอโนทัย วันทะวงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงปณิดา จิตรโสม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงรัตนาวดี ทองไลย์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๕๖
เด็กหญิงพรรณธร พันธ์มะลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ติงสะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงชนัญธิดา ติงสะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๕๙
เด็กหญิงปาริฉัตร มะโนชาติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงวิภาดา แสนดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๔๖๑
เด็กชายจักริน ยอดจักร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๖๒
เด็กหญิงฐิติพร บุตรสมศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงดวงฤดี ประปรุง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงวรัญญา พาลี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๖๕
เด็กหญิงศศิกานต์ คูณทรัพย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแบน วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๖๖
เด็กชายรัฐภูมิ ประปรุง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๖๗
เด็กชายกันตพัชร วงษ์วาฬ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายจิตรภานุ สุกาทร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายญาณพัฒน์ ย่อมมี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๗๐
เด็กชายอนุภัทร วันทา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๗๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ สิงห์ซอม

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายก้องภพ ชาญชำนิ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๗๓
เด็กชายธนพงษ์ พันธ์มหา

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายวิทวัส วงศ์ปอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายกิตติรัช เข้าครอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายสิทธิชัย จำปาศรี

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายธนธรณ์ ไก่แก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายธาวิน หาญกล้า

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๗๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ ตังมัน

้ ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงเนตรดาว นันทะเสน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๘๑
เด็กหญิงณัฐสรา เครือพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๘๒
เด็กหญิงปวริศา เกษาชาติ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๘๓
เด็กหญิงวรฤทัย ยุนสระน้อย

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงภัทรวรรณ นิลเพ็ชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลเพชร

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงกุลนิดา รินทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงเย็นฤดี นันทะเสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงปยนันท์ ทองมนต์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๘๙
เด็กชายเจษฏาพร แหวนเพ็ชร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายณัฐภัทร พุทธพันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๙๑
เด็กชายมงคล กลำเงิน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๙๒
เด็กชายเทวฤทธิ

์

ดวงเด่น
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๙๓
เด็กหญิงจีรนันท์ วงษ์นิล

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงกัลย์สุดา พุ่มไม้

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงขนิษฐา แปลงดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๙๖
เด็กหญิงมณีบัวแก้ว อบอุ่น

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๙๗
เด็กชายภาสกร อบอุ่น

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายณัฐพัฒน์ โพนหนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๔๙๙
เด็กชายปยะวัฒน์ ขันธ์แก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ จำปาสิม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงจิรนันท์ แสงจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายยศพล ยอดแสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๐๓
นางสาวยุพารัตน์ แผ่พันธ์

๑๓/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายพงศกร ศิรินัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ขันวงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงสุนิตา ทนทาน

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงวรัทยา ศรีสอาด

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงพิศญาภรณ์ บัวสร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงวีรยา เย็นประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ชวนกลาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๑๑
เด็กชายเพชรรัตน์ ขันทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๑๒
เด็กชายสิทธิพล เดือนเพ็ง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๑๓
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ โสมมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๑๔
เด็กชายธีรเทพ สิงห์ทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๑๕
เด็กชายอนุรักษ์ ประอาง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงกัลยา นิสัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๑๗
เด็กชายพงศกร แก้วใส

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๑๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ มะตูม

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงจันทนา ต้นเกษ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายจิรภัทร เสนาพรม

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๒๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ แนบเนียม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๒๒
เด็กหญิงนิตยา มะตูม

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๒๓
เด็กชายกฤษฎา มะลิลำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๒๔
เด็กชายธีรพัฒน์ มะตูม

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๒๕
เด็กชายวัชรชัย ต้นเกษ

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๒๖
เด็กชายสุรชัย เรือเรือง

่

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๒๗
เด็กชายสุริยา คำมี

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา มลิลำ

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๒๙
เด็กหญิงณัฐวดี ต้นเกษ

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงวริษา ลาวเมือง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๓๑
เด็กหญิงอักษราพร โคตะพัฒ

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๓๒
เด็กชายกฤษดา กันศัตรู

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๓๓
เด็กชายจิตรทิวัส ม้าเฒ่า

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายวรชิต ลครศรี

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๓๕
เด็กชายศุภกิจ อุสาหะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๓๖
เด็กชายเศษฐศาสตร์ กิงก้าน

่

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงรัตนกร ลาวเมือง

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงอรรัมพา สิมศรี

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๓๙
เด็กชายชาติกล้า กันศัตรู

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ยาดี

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงปวิตรา พันธ์คำ

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงอารดา สืบชาติ

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ละครศรี

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๔๔
เด็กหญิงนิตยา เรือเรือง

่

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๔๕
เด็กชายภูวเดช พรมภักดิ

์

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงรัตน์ติยา สิมศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงอุลัยลักษณ์ วงศ์ใส

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๔๘
เด็กชายปฏิพล พรมภักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงประภัสสร เรือเรือง

่

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงกวินธิดา กันสัตรู

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๕๑
เด็กหญิงกันติยา ลครศรี

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงพิมชนก ส่วงเมา

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายอุดมศักดิ

์

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

วัดบ้านตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๙ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๕๕๕
เด็กชายก้องภพ ทองด้วง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงสุวรรณา ลาวเมือง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๕๗
เด็กหญิงไพรวรรณ แก้วใส

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงลินดา ลีลาศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๕๙
เด็กชายวีระพงศ์ รอดภักดี

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

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายชัยวิวัฒน์ โคสารคุณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๖๑
เด็กชายวรวุฒิ วงศ์เศษ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๖๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชูชิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงณัฐนิชา กิงจันมน

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงปาลิษา ห่อทรัพย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงพิชชาภา ทองเติม

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๖๖
เด็กหญิงสุริยาพร พรมชาติ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๖๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ทนที

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลับ วัดสลับ  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงคุนัญญา อุ่นเรือน

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๖๙
เด็กหญิงอาทิตยา เสาเวียง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงกันต์กมน สิงหาเวช

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงขนบพร กิงจันทร์มล

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงพันธิตา สังสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงบุษยารัตน์ วงษ์แสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๗๔
เด็กหญิงชนากานต์ พงษ์ธนู

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายเกียรติวุฒิ นามวัน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๗๖
เด็กชายจักรพันธ์ ดวนใหญ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๗๗
เด็กชายมนตรี สว่างภพ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๗๘
เด็กหญิงทิพวรรณ พรมชาติ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ บุญปลูก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงนภาภรณ์ ดวนใหญ่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๘๑
เด็กชายกิตติกร ไชยา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๘๒
เด็กชายตันติกร บุญปลูก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๘๓
เด็กชายสนธยา พรมชาติ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงชนิสรา ใสกระจ่าง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงนภาพร พินโย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๘๖
เด็กชายพฤกษชาติ จันมะณี

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๘๗
เด็กหญิงเจนจิรา ทะคำสอน

๐๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2

วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายอรรถพร จารุนัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายอำนาจ กระโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๐ / ๒๓๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงศุภานัน เพชรสมัย

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงนิรฌา เขมรทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงวีณา บัลลังค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๙๓
เด็กหญิงกัลยากร เพ็ชรสมัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงพิชา ลพประเสริฐ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดบ่อแก้ว  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงศิริญาพร ศรีอินทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๙๖
เด็กชายคุณากร พิมพ์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๙๗
เด็กชายกรวิชญ์ คำชู

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงวรัทยา พิมพ์ทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๕๙๙
เด็กชายสมพันธ์ เผดิม

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายณัฐวัชณ์ เบ้าทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงนัดชา คำเหลือง

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงปตมณี หาวิรส

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงมลฤดี เรืองสัตย์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ งามวิลัย

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงปาลิตา ปุลาตานัง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงกัลยากร สายโงน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงวริษฐา มังษา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายธรรมนูญ สมาน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงสุภัทรตรา สุมรัมย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงบุญสิตา ธรรมวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๑๑
เด็กหญิงภารฎา มะโนชาติ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงเพียงดาว แก้วพวง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงขุติมา แซ่โง้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงนิติยา พิมพ์ทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๑๕
เด็กชายสาธิน ท่วงที

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายพิจักษณ์ สมภาร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๑๗
เด็กหญิงพิยดา พฤกษา

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๑๘
เด็กชายอานนท์ ศรีสุริยพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง วัดเจ้าทุ่ง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายณฐวุฒิ แสนประสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี คำสิม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๒๑
เด็กชายณัฐพล ฝากทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๒๒
เด็กชายรัฐภูมิ พรรณา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๒๓
เด็กหญิงจิราพร โพธิมี

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงศรีวราภรณ์ ชินชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดดงยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๑ / ๒๓๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๖๒๕
เด็กชายวีระวัฒน์ ไกยา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๒๖ เด็กหญิงสุวรรณกาญจน์

พิมพ์ทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

วัดโนนสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๒๗
เด็กชายสราวุธ จารุนัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายวัชระ เผดิม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายภาคิน ปะมาคะตัง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายรวิโรจน์ น้อยวัน

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงดารารัตน์ พรรณา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงอรญา วิเชียร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๓๓
เด็กชายนันทวุธ เพชรินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงนฤมล บุญศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๓๕
เด็กหญิงมุทิตา เผดิม

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๓๖
เด็กหญิงธีร์วรา ทีใหญ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงอนัญพร ขาวเผือก

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๓๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

เปล่งปลัง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายธีรภัทร อินทโร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายนันทสิน ลาลี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายมงคล จรจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๔๒
เด็กหญิงวรนุช เงินขาว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงสุจิตตรา พรมพุ้ย

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงบัณฑิตา ปนหอม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงปรีญานุช บุญทัพ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงจีระพร ดวงทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๔๗
เด็กหญิงสุญานี ศรีทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
วัดบ้านหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๔๘
เด็กชายปยะพงศ์ สุดเทวา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๔๙
เด็กชายชานนท์ แก้วกอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงนภาดา คนเพียน

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงวริศรา ทรจักร์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๕๒
เด็กหญิงพิมพ์พิกา สาดา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงจิรภิญญา แสงแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๕๔
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์หอม

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๕๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เรืองศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๕๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์ทำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๕๗
เด็กหญิงสิริกานต์ พรรณา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงเบญจพร แซ่เติน

๋

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงประวันนา ลำเลิศ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ คาดสนิท

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๖๑
เด็กชายชัยวัฒน์ พิศเพ็ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงณิชาภัทร โรจน์วณิชชากร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงสุภาพร บุตราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๖๔
เด็กชายปฏิภาณ จันทร์ธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงชลธิชา พรรณา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๖๖
เด็กหญิงวราภรณ์ แสงแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ เข็มโคตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๖๘
เด็กหญิงสาธิณี เพชรสมัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายเขษมศักดิ

์

อุทัย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำสิม
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๗๑
เด็กชายมานพ พิมพ์ทอง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายธวัชชัย กาญจนชาติ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๗๓
เด็กชายณัฐพงษ์ หาญกล้า

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ไกรยา

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงปยธิดา ไกรยา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงปวีณา พรรณา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงสงกานต์ หารบุรุษ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๗๘
เด็กชายธนบดินทร์ แพทย์นาดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๗๙
เด็กชายชญานนท์ เผดิม

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงวราภรณ์ วังศรีแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงปุณยพร วิเชียร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงทัญพิชชา ทัดแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๘๓
เด็กหญิงวาสนา หารบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วัดหนองกันจอ  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๘๔
เด็กชายพิทักษ์ ปจจัยยา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๘๕
เด็กหญิงกรวรรณ เสาหงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๘๖
เด็กชายปภาวิชญ์ สมาน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงเสาวคนธ์ หล้าปวงคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๘๘
เด็กชายธนาโชค ไชยสิงห์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงจิตรลดา บุญพามา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายศราวุธ คำผาง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๙๑
นางสาวผกามาศ ชุมกว้าง

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๙๒
นายประดิษฐ์ ทิพย์พรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๙๓
นางสาวนกพนา ใจนวล

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๙๔
นายนนทวัฒน์ จันทะเสน

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๖๙๕
นางสาวสุภาวรรณ สำเภา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๙๖
นายทัศน์ไชย จันครา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๙๗
นายพลธวัช สถานพงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๙๘
นางสาวนาญิกา คามสายออ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๖๙๙
นายศุภวัฒน์ เลียงรุ่งโรจน์

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๐๐
นางสาวสุภาวดี เสนาจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๐๑
นางสาวมยุรี ศรีสายเชือ

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๐๒
นางสาวทิพวรรณ พิมมะการ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๐๓
นางสาวจุฬาภา ธรรมบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๐๔
นางสาวญาดา ยกพล

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๐๕
นางสาวอรฤทัย อุทัยแพน

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๐๖
นายนิติพงษ์ ทองนอก

๐๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๐๗
นายพลศักดิ

์

ลิวธนูธง

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๐๘
นายอนุสรณ์ พรมศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๐๙
นางสาวนิตยา ศรีเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๑๐
นางสาวปรียานันท์ สิงห์หลอด

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๑๑
นางสาวศิรินภา ประชัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๑๒
นางสาวจันทิรา ลิตรชิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๑๓
นางสาวสุกัญญา สิงห์ศก

๐๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๑๔
นางสาวจาณิสตา ชำนาญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๑๕
นางสาวช่อผกา สมบัติหอม

๐๒/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๑๖
นางสาวเกษมณี จันทร์สมุทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๑๗
นางสาวสวิวัน จันทรส

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา หนองสังข์  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๑๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลกิจ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๑๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา จินาวัลย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงฐิติมาศ ชิณพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงเดือนดารา มาพบ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๒๒
เด็กหญิงนุศิญาภรณ์ ใสพรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๒๓
เด็กหญิงเบญจพร สาสังข์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๒๔
เด็กหญิงอวิรดา หลักบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายธีระยุทธ กันทะพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๒๖
เด็กหญิงจุฑามาศ นาคหนู

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงโชศิตา พลอาจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา วารินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงนิภาภรณ์ อินเหลา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงศศินา งามศิริ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงเกวลี ชมภู

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๓๒
เด็กหญิงปนัดดา วงค์ละคร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๓๓
เด็กหญิงพรรณรมณ กันทพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๓๔
เด็กหญิงมนทการ ศรีทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๓๕
เด็กหญิงสุชานาถ ศรีละโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงสุภาพร พัฒอยู่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๓๗
เด็กชายกษิดิศ อาจวิชิต

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๓๘
เด็กชายคุณากร งามศิริ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงสุดาพร ทองปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงฐิดาภา พรหมคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงณิชา กาญจนกำยาน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงธิดา ทุมพัฒน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงนิตยา จอมเกาะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงนิภาธร บุญวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงวิมลภา อินกอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายธนโชติ บุญรุ่ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๔๗
เด็กหญิงนิยตา มาศรี

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ พรมน้อย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๔๙
เด็กหญิงพาทินธิดา เบ็ญจมาศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงเมธาวี นนท์ศิลา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๕๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สะอาด

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๕๒
เด็กหญิงอินทิรา บุญเย็น

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๕๓
เด็กชายวงศธร โสโท

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๕๔
เด็กชายกรธวัช นามสว่าง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๕๕
เด็กชายคณาวุฒิ หวังตันกลาง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรียา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงจิราพร วงศ์คำจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงสุวิชาดา คงทน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๕๙
เด็กชายเจษฎาพร สุนประโคน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร คำนึง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๖๑
เด็กหญิงกุลสตรี พรหมศรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๖๒
เด็กหญิงนลินี สาธุ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงพนัชกร ปุลา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงพัชรียา คำชะนาม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๕ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๗๖๕
เด็กหญิงปริมธชา ลือขจร

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๖๖
เด็กหญิงศศิชา พรหมทา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงอนุธิดา ธรรมจักร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๖๘
เด็กหญิงอัญมัญญ์ แก่นท้าว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๖๙
เด็กชายจิรายุ จินาวัลย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายโชตินันท์ นนท์ศิลา

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๗๑
เด็กชายเลิศรัสม์ ศรีเกษ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๗๒
เด็กชายสรวิชญ์ รัตรสาร

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๗๓
เด็กชายสุรชัย เสน่หา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๗๔
เด็กชายภูชิต สานุสันต์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงอริศรา ลือขจร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงสุภาพร ลือขจร

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๗๗
เด็กหญิงอภิชญา บุญเย็น

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๗๘ เด็กหญิงจันทร์จรัสพร
พลายด้วง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๗๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขันทวัตร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วเรือน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๘๑
เด็กหญิงรักษิณา หมีพุฒ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงกันตาธรณ์ บุญปญญา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๘๓
เด็กชายมิตรภาพ วงค์จอม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๘๔
เด็กชายกฤษฎา ตะราษี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๘๕
เด็กชายชญานนท์ นนท์ศิลา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายภูมิรัตน์ หมีพุฒ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๘๗
เด็กชายกฤษดา ชาวนา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๘๘
เด็กหญิงอริศรา พรหมคุณ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๘๙
เด็กชายบุญญรัตน์ สุตตานนท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงชยุดา สระแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงสกุนตลา มณีวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๙๒
เด็กชายณัฐวัตร แสงส่อง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๙๓
เด็กชายชนะพล โถทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงทิพย์ภาพร บานชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงภัสรา โจมปญญา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๙๖
เด็กหญิงเกวลิน พิมโครต

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๙๗
เด็กชายธนพันธ์ ดวงใจ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงพุทธรินทร์ สินชัย

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๕๗๙๙
เด็กหญิงสุชาวิณี ทาปลัด

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคำตือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

้ ่

โนนคูณน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายอธิวัฒน์ สายบัว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๐๑
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ทองแปลง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๐๒
เด็กชายอติวัณณ์ คำโสภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา อธิลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงธนภัทร ลุนดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงนฤมล ครองยุติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงสร้อยสุดา โยธา

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพ็ก เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๐๗
นายวุฒิไกร เพ็งบุญ

๐๔/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายธนชัย จันใด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายพีรพล ปองกัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายกฤษณะ เชือบัณฑิต

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๑๑
เด็กชายขจรยศ อ่อนพิมพ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๑๒
เด็กชายณัชพล จิตหาญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายนภดล โสสา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๑๔
เด็กชายพีรณัฐ นพคุณ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายอัษฎาวุธ พันธ์สาลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๑๖
เด็กชายกอบลาภ จันทะไพร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ มาสงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๑๘
เด็กหญิงจริยา ไชยโคตร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงณิชากร โสสา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงพัชราภา จอมเชือ

้

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงพิชณ์สนันท์ แสงสกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงศิริวิมล จันใด

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงสราลี ช่างเกวียนดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงสุภาณี กระมลเลิศ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๒๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขันอาสา

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงอนุศรา โพธิทอง

์

๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๒๗
นางสาวบุณฑริกา บุดดาเคน

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุพรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๒๙
นายถวิล ทำวงษา

๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๓๐
นางสาวบุษกร บุดดาพงษ์

๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๓๑
นางสาววัชรินทร์ เสนคำสอน

๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๓๒
นางสาวฤทัยฤทธิ

์

จันทะไพร
๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงอรวดี ลุนนา

๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๓๔
เด็กหญิงรัชฎาพร บุญโสม

๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๗ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงศกุนตลา รัตนพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๓๖
เด็กหญิงสิริยากร ต้นจันดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เสรีพัฒนา  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายปฏิภาณ พรมมาสุข

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๓๘
เด็กชายภัทรเดช สายสิงห์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๓๙
เด็กหญิงนนทยา สีหาบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงนุชนารถ สลับศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงปยวรรณ สุวรรณคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงปยะธิดา วิลุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงศิริยากรณ์ ทองแปลง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงสมสุรางค์

เตมีย์กำจรเกียรติ ๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๔๕
เด็กหญิงอรวรรณ เลือนฤทธิ

่ ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงสิริวิมล ไชยคุณ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๔๗
เด็กชายเจนภพ ผาสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๔๘
เด็กชายณธพรรณ บุญเจือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๔๙
เด็กชายธนัญชัย สุโพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ไชยเกิด

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๕๑
เด็กชายยุทธชัย ใจเครือ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๕๒
เด็กชายราเมศวร์ คำศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายพิพัฒน์ เบ้าหล่อ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๕๔
เด็กหญิงขนิษฐา มาระเนตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๕๕
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เกษมสุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๕๖
เด็กหญิงศรีสุดา ทุมแถว

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๕๗
เด็กชายเจษฎา ญาณแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๕๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำกิง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๕๙
เด็กชายนันทวุฒิ จันทร์อบ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายภัทรพล สายสิงห์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๖๑
เด็กชายเศรษฐภูมิ อัดโท

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๖๒
เด็กชายเศรษฐพงษ์ อัดโท

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๖๓
เด็กชายนิธิศักดิ

์

จันทาทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๖๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วะราบุตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๖๕
เด็กหญิงชฎาพร กงแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๖๖
เด็กหญิงรวงข้าว พวงพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๖๗
เด็กหญิงสุกานดา อ้วนนวล

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สวายพล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงสมฤดี กุกัญยา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงชฎาพร ไชยเชษฐ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๗๑
เด็กหญิงชฎาพร ศรีบุรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๗๒
เด็กหญิงพุทธิดา คำกิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๗๓
เด็กหญิงสุกัญญา พรมรินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๗๔
เด็กหญิงอัญชิสา ไชยคุณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๗๕
เด็กหญิงจุฑามาศ กงล้อม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ลีลา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๗๗
เด็กหญิงนฤมล เลือนฤทธิ

่ ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๗๘
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วอาศา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๗๙
เด็กหญิงภัทรวดี สีนอเนตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงเกวลิน พรมรักษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๘๑
เด็กหญิงโสภิดา ภูคำไพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๘๒
เด็กหญิงจันทิมา แววศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงจรัญญา พิมพา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายจักรพงษ์ สากุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๘๕
เด็กหญิงเกศกมล ศรีหาบุตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๘๖
เด็กชายไพบูลย์ เศษสุวรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๘๗
เด็กชายกฤษฎาวุฒิ พรมมาสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จันทรังษี  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๘๘
เด็กชายรณกร จันลา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายไอศุริย สงวนทรัพย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายอัฑฒ์คณพศ ศรีมะโรง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๙๑
เด็กหญิงสนิตา ปรือทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๙๒
เด็กหญิงสายฝน มูลเหล็ก

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๙๓
เด็กชายจาตุพร นิสัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๙๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ผาปรางค์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๙๕
เด็กชายทองคำ แพงศรี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๙๖
เด็กชายชัชพล วงศ์แก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๙๗
เด็กชายวัชรากร บุญหวาน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๙๘
เด็กชายศุภโชค สงวนทรัพย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๘๙๙
เด็กหญิงจุรารัตน์ ดวงศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กุระวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงธิติกานต์ สองพล

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงสุลิตา พุทธิชนม์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายกฤษฎา สุพลวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๐๔
เด็กชายธนพล จิตบรรจง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๙๐๕
เด็กชายวิทยา ทิพย์สิงห์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายสุรยุทธ อินธิเดช

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญปก

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายสิทธิกร ยอดเล็ก

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๐๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ พุทธิชนม์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงกาญจนา หอมนาน

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ มะโนธรรม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๑๒
เด็กหญิงนภัสนัน สุขสำราญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๑๓
เด็กหญิงนิรมล แสงสิงห์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๑๔
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงชนิษฐา รัศมี

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงณัฐริดา เมืองอินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๑๗
เด็กชายธนวิทย์ ยุบุญ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายปญญานันท์ จันทศรี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายสิทธิชัย เส้นเศษ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงนวนันท์ บุญหวาน

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๒๑
เด็กหญิงปริญาภรณ์ ปดถา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๒๒
เด็กหญิงสุพรรษา บุตรดี

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๒๓
เด็กชายทินกร คำแพง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๒๔
เด็กหญิงรักษิตา สะราคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๒๕
เด็กหญิงกัญญาภัค ใหญ่ผา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๒๖
เด็กชายภูตะวัน อินธิเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๒๗
เด็กชายธน่ากร ศิลปศร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๒๘
เด็กชายภิญโญ หลักฐาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๒๙
เด็กชายวุฒิชัย ชมภูเลิศ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายฆนากร บุญสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๓๑
เด็กหญิงสุธารัตน์ จันทร์ส่อง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ จันทร์ส่อง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๓๓
เด็กหญิงภูริดาพร กลินนิมนวล

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๓๔
เด็กชายอริยธาดา มลีรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๓๕
เด็กหญิงปนิตรา จริตรัมย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า วัดสำโรง  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๓๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

ลือโลก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๓๗
เด็กชายพิเชษฐพงษ์ เรืองหงษา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๓๘
เด็กชายสุพานิต วงษ์ษา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๓๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ คันธชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๐ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงสุรัญรักษ์ อร่ามเรือง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๔๑
เด็กหญิงณัฐวรา มะโนธรรม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงนันทกาญจน์

โพธิเอียม

์ ่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๔๓
เด็กหญิงวาสนา อัฐแป

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๔๔
เด็กหญิงฐิติยา สุมาพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงมธุรดา มงคล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงกรรณิกา ศรีเมือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๔๗
เด็กหญิงสุชัญญา มันตา

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๔๘
เด็กหญิงอาทิตยา สีพล

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๔๙
เด็กหญิงนัฐริกา อินตา

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ วัดหนองแต้  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงวิลาสินี อินตะนัย

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๕๑
เด็กหญิงจุรีพร คำครอง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๕๒
เด็กหญิงสมฤทัย คำมูล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๕๓
เด็กหญิงทิพย์สุดา คำโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงศุภลักษณ์ อมาตรมนตรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๕๕
เด็กหญิงมัทนา สีสมาน

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๕๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยสิงห์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๕๗
เด็กชายชัยวุฒิ ดวงมณี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๕๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ จำปา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๕๙
เด็กชายเกรียงไกร เกษี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายสิทธิโชติ ลำป

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๖๑
เด็กชายเอกวิชาญ อรรถวัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๖๒
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญตัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๖๓
เด็กชายชัยมงคล เหง้าน้อย

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๖๔
เด็กชายกิตติคุณ มีคุณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๖๕
เด็กหญิงนฤมล บุญเพ็ง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๖๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นามฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๖๗
นายดำรงค์ แก้วแจ่ม

๒๕/๑๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโพธิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

์

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๕๖๐/๕๙๖๘
เด็กชายรุ่งฟา บาดทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายสุเมทร์ ธรรมรส

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายวรวิช ดวงไชย

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๗๑
เด็กชายพีรภัทร สาลีที

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายวีรพัฒน์ สุวรรณธิสังข์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๗๓
เด็กหญิงยลดา ทุมนาค

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๗๔
เด็กหญิงศิรินภา โสดามุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๕๙๗๕
เด็กหญิงภัทรนันท์ ไชยศรีษะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายณัฐภูมิ พิมมะไฟ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๗๗
เด็กชายอริญชัย วงศ์ดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๗๘
เด็กชายรังสันตร์ พลช่วย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๗๙
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ใจเรือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงเบ็ญจพร บุญธรรม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๘๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรรมประดิษฐ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๘๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา จิรังดา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๘๓
เด็กหญิงสุมิตรา กาละพัฒน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๘๔
เด็กชายฐิติกร เข็มมา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงมณธิดา บุญสุข

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๘๖
เด็กชายรังสิมันต์ ขันติวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงมนัญชยา คำมูล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงศิริพร ขันติวงศ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

วัดเก็บงา  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๘๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิชัย

์

รอดรัศมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๙๐
เด็กชายธนภัทร พิมพะธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๙๑
เด็กชายธีระชัย เวียงแก

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๙๒
เด็กชายศิริวิทย์ คนไว

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๙๓
เด็กชายโชคชัย บัวไข

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๙๔
เด็กชายธีรภทร หงษา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๙๕
เด็กชายอัสนัย ดีวัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๙๖
เด็กชายภัทรพงษ์ สุระ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๙๗
เด็กชายศรายุทธ พิลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๙๘
เด็กชายราชันย์ ชันสี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๕๙๙๙
เด็กหญิงปาริฉัตร สุระ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศีลธรรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วสะอาด

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงสุริษา เจริฐชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงศุภัชญา คุณเถือน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๐๔
เด็กหญิงปาริชาติ อินทร์ชมชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงสุภัทธิญา แก้วสะอาด

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงวรกาญจน์ พลมัน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงกชพร เหล่าแค

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายวันฉัตร ลายนำเงิน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๐๙
เด็กหญิงพิชญาภา พวงอก

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๒ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายอลงกรณ์ คุณาพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายสิทธินนท์ ภักดีกำจร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๑๒
เด็กชายมงคลศักดิ

์

เงาะโคตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๑๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ วงค์ราช

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๑๔
เด็กชายอมรชัย พิลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๑๕
เด็กชายเมธี ไตรบัญญัติกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๑๖
เด็กชายกรภัทร์ วงค์คำจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายชัยภัทร ลันธร

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายเอกราช ไชโย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายถิรวัฒน์ สิมตะมะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายพงศกร วิลัยรัมย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายนันต์สิทธิ

์

ชืนตา

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายชัยภัทร บุญเจียม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายณัฐพล ปูนาแพง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๒๔
เด็กหญิงกกกนก บุดดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๒๕
เด็กหญิงสิริกร มีแย้ม

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงบุษบา อภัยศิลา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายรัชชานนท์ หอมกรุ่น

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงอริสา แก้วคำแพง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๒๙
เด็กชายสุทิน เพช็รด่านเหนือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๓๐
เด็กชายเอกราช เมืองจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงเบญญาภา พุทธรักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายพรสรรค์ ชืนตา

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงศิริวิมล อุทรพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๓๔
เด็กชายอนิวัต พรจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๓๕
เด็กชายวิกรานต์ ปาละวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงพรรณวษา สังฆะพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๓๗
เด็กชายกิตติธัช พรจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๓๘
เด็กชายประกาศิต วงศ์ราช

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๓๙
เด็กชายสิทธิพงค์ เหลาคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายธนพงค์ สมพงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายชานนท์ ไชยโย

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงอลงกรณ์ อัครจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๔๓
เด็กชายอานนท์ สมพงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายฐิติพงษ์ ชัยสุวรรณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงปาฏิมากร ไชยสุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงณวรา จันทร์สุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๔๗
เด็กหญิงชฏาพร นีสันเทียะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงชนัญญา เพชรเสถียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงชญานันท์ เพชรเสถียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญเทศ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงกวีวรรณ สมพงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๕๒
เด็กชายชดชัย บุญจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ วัดตาโกน  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงเกษราภรณ์ บัวไข

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงพรวนัช ดัชถุยาวัตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๕๕
เด็กหญิงวิชาดา ศัตรูพินาศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงปยมาศ วงค์ราช

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงปริดา คำศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายศราวุธ บุญมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญวงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายธีระพงษ์ หาวัน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๖๑
เด็กหญิงอาจรีย์ มีสัตย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๖๒
เด็กหญิงศริประภา จันทภักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายวุฒิชัย โนนกลาง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายปฏิพล อินทร์จันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๖๕
นางสาวสไบทอง วงค์ราช

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๖๖
นายอนันดา ผาเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๖๗
นายธนากร สิงห์โท

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายทักษิณ มะเดือ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายชุณนเกียรติ เงาแจ้ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

พรหมทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงนิตยา ศรีหะจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงศศิวิมล ล้านจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายธวัลรัตน์ บุญหลาย

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

วัดปลาซิว  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายนันธกร เมืองจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๗๕
เด็กชายจอมพล เมืองจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๗๖
เด็กชายเอกราช เมืองจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๗๗
เด็กชายธนพัฒน์ หงษ์ชุมแพ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๗๘
เด็กชายธฤตวัน อรรคเนตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายโสภน พาลพล

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๔ / ๒๓๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายศุภรัตน์ เมืองจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายกันตธีร์ อวะศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายธนภัทร์ แจ่มจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายโชคอนันต์ เมืองจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายวสันต์

แพทย์เมืองจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายวรเมธ หงษ์บินมา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงปภาดา ช่างกระโทก

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงยุวดี เตียวฮวยหยี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงปยะพัชร ศรีทนต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงเกดแก้ว สุขพร้อม

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ งาหอม

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงพัชรนินท์ ธนารัตติกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงพิชญ์นารี อนุพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๙๓
เด็กหญิงศรินยา บุญระวัง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายภัทร์พิรุณ พวงพินิจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมนาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายชัยโย ปาณะที

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายเตชสิทธิ

์

บัวไขย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายเตชภน บัวไขย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายพัลลภ เมืองจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายสิปปกร พงษาพัฒน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๐๑
เด็กชายกฤษดา นันกวน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๐๒
เด็กชายภัทรพล เมืองจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายวีรชัย กงแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายสิรภัทร สัมโย

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายสวัส สมศักดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๐๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เผ้าหอม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ เมืองจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงธันชนก ศรีสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ผู้มีสัตย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงพัณณิตา อุณาศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๑๑
เด็กหญิงจินตณา เมืองจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๑๒
เด็กหญิงนลินนิภา เสาร์ศิริ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูต้องลม

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๑๔
เด็กหญิงทิพยรัตน์ อนุพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๑๑๕
เด็กชายคเณศวร สวัสดิศรี

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๑๖
เด็กชายติณณภพ ศรชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ คำมะนาง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายอภิมุข จันทร์เพชร

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๑๙
เด็กหญิงเมธินี บุญยงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๒๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อ้วนผุย

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๒๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ไวยทรง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๒๒
เด็กหญิงนุชจิรา บุญยงค์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๒๓
เด็กชายพงศ์ภรณ์ ยอดใส

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายอัครชัย จันดากุล

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายณัฏฐกันต์ธร เมืองจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๒๖
เด็กหญิงศิรินทรา บัวไขย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๒๗
เด็กหญิงพิชญาภา ผู้มีสัตย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๒๘
เด็กชายวิชิต จันทร์ทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๒๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เกษศิริ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายธีระภัทร โนนฤชา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๓๑
เด็กชายศิวกร วงคำจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๓๒
เด็กชายสดุดี พวงบุบผา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๓๓
เด็กชายอายุธ ใยเบ้า

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๓๔
เด็กชายวัชรินทร์ ทองบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๓๕
เด็กชายธรรมจร บัวทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๓๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ จันลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๓๗
เด็กหญิงพีรดา นันทพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงวรรณิศา หนองบัว

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๓๙
เด็กหญิงชนาภา ยงยศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงปราณปริยา บุญเฮ้า

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๔๑ เด็กหญิงจันทร์ประภา
นันทวงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๔๓
เด็กหญิงทิฆัมพร ศรชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๔๔
เด็กชายณัฐพล นำบัณฑิต

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๔๕
เด็กชายสรยุทธ ศรชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๔๖
เด็กชายวีระพงษ์ ครุตรัมย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๔๗
เด็กชายภาณุพงษ์ อัญญบาล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๔๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คุณสาร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๔๙
เด็กชายณัชพงศ์ เมืองจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๖ / ๒๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๑๕๐
เด็กชายคัจฉพงษ์ ภูขลิบเงิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๕๑
เด็กชายสนธยา สาบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๕๒
เด็กหญิงสุดาพร ทองมาลัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๕๓
เด็กชายเอกพล ทองแรง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๕๔
เด็กหญิงสุธาริณี คุณสิงห์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๕๕
เด็กชายธีรภัทร อาญาสิทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๕๖
เด็กชายอภิชาติ บัวไข

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๕๗
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ มะลือทรัพย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๕๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กิงแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๕๙
เด็กชายธีรพันธ์ มโนรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๖๐
เด็กชายธีรพงศ์ มโนรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๖๑
เด็กชายวิทวัฒน์ กันต่าย

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๖๒
เด็กหญิงปยาภรณ์ จันทร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงบุญประเสริฐ

รุ่งเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงพีรดา ตุลาคม

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงนวนันท์ เขียวผึง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๖๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ กะริยะ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๖๗
เด็กชายธิติ รอดชัยภูมิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๖๘
เด็กหญิงศิริวิภา วงตาดี

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๖๙
เด็กชายธนพนธ์ รัตนประทุม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ อินทะนี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ใจดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๗๒
เด็กหญิงกัญญาภัคร ศรีละพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๗๓
เด็กหญิงนรินทิพย์ พันธ์งาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๗๔
เด็กหญิงกมลพร บุญเย็น

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๗๕
เด็กหญิงปภัสรา ทุมมี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายธีระพล นีระทัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๗๗
เด็กชายวิรวัฒน์ ศรีวิศร

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๗๘
เด็กหญิงนุชาพร ศรีชารัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๗๙
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ สิงห์ทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๘๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีรอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๘๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วมณี

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๘๒
เด็กหญิงนภสร บัวพร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๘๓
เด็กชายเนติพงษ์ พรมดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๘๔
นางสาวปริฉัตร จันทะศิลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงวรัญญา เกษปรีดา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๘๖
เด็กชายกฤษกร โคตรคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๘๗
เด็กชายกฤษดา คุณสาร

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๘๘
เด็กชายเจษฎา พันธ์งาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๘๙
เด็กชายธนะชัย หมืนพหล

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๙๐
เด็กชายนราทร นันทรินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๙๑
เด็กชายบดินทร์ งามศิริ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๙๒
เด็กชายรัฐภูมิ พรหมทา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๙๓
เด็กชายวันเฉลิม กลินกล้า

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๙๔
เด็กชายสุรสิทธิ

์

แซ่เอ็ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๙๕
เด็กชายสถาพร ศรชัย

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๙๖
เด็กชายอนุชิต เกษศิริ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๙๗
เด็กชายอนุวัฒน์ บัวพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงคัทลียา เกษศิริ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงพรธิชา พันธ์งาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก การะเกษ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปดสูงเนิน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๐๒
เด็กหญิงพรภิรมย์ ศรชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๐๓
เด็กหญิงพิยดา คำบ่อ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีจักร์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงชญาวาดา เกษศิริ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปลัดศรีช่วย

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงนัชชา จันทร์นวล

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงศิรินภา พันธ์งาม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงอารยา สาสังข์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงศสิวรรณ์ คำเอียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๑๑
เด็กหญิงอรประภา รืนเริง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายนทีเงิน จำปา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๑๓
เด็กหญิงกชพร เพ็งพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๑๔
เด็กหญิงปฏิมาพันธ์ พันธ์ขาว

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๑๕
เด็กชายธีรเมธ ศรชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๑๖
เด็กหญิงสโรชินี งามเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๑๗
เด็กหญิงวริชญา คูณชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๑๘
เด็กชายนพพล หลักงาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายภูตะวัน พูลทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายณัฐพล กล้าเกิด

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๒๑
เด็กชายณัฐพล จอมเกาะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายภาณุพงศ์ พันธ์งาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายวิชญะ สายรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๒๔
เด็กชายศิวกร รักษาชอบ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๒๕
เด็กชายประวิน สีครซ้าย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยโคตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๒๗
เด็กชายอรุณชัย คำบ่อ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๒๘
เด็กชายณรงศ์ศักดิ

์

พันธ์งาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๒๙
เด็กชายกฤษณะ เทศชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๓๐
เด็กหญิงอุมาพร พรหมทา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๓๑
เด็กหญิงชลธิชา วงษ์ศักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๓๒
เด็กหญิงณหทัย ก่อแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๓๓
เด็กหญิงธรินธร เพชรหงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๓๔
เด็กหญิงอุมารินทร์ อาจสาลี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๓๕
เด็กหญิงณัฐวดี พันธ์งาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๓๖
เด็กชายนรากร จำปา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันดำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๓๘ เด็กหญิงรัตน์ติยากรณ์
จันดำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๓๙
เด็กชายธีรพงษ์ สนิท

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิศรีสุวรรณ

์

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงจิตราภรณ์ พรมโสภา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๔๑
เด็กชายอัสนี ทองอันตัง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๔๒
เด็กหญิงจันทร์ทิมา บัวพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๔๓
เด็กหญิงชญานิน เข็มมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๔๔
เด็กหญิงนฤมล อัตตะลัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๔๕
เด็กหญิงปยะรัตน์ ศิริศักดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๔๖
เด็กหญิงปนัดดา พลีใส

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๔๗
เด็กหญิงทิฆัมพร บุญคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๔๘
เด็กหญิงสุนิชา ศรีจักร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๔๙
เด็กหญิงเขมจิรา หมายชือ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงศศิธร เผ่าสุภาพ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๕๑
เด็กหญิงวารุณี อ้วนผุย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๕๒
เด็กหญิงวันทนีย์ กิงสวัสด์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๕๓
เด็กหญิงปวีณา วันศร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงเปรมปรีดา สนิทชอบ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๒๕๕
เด็กหญิงบุษบา พาหะนิชย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๕๖
เด็กหญิงพันณิตา ชัยปลัด

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๕๗
เด็กหญิงฬุภารัตน์ พันธ์วิริยะกุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๕๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๕๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขุมเพ็ชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ วรครุธ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๖๑
เด็กหญิงอนิลฑิตา ดาราษฏร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๖๒
เด็กชายณัฐพนธ์ โวหาร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๖๓
เด็กชายสรภพ สาคร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงสิริยากร งามแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงวรรณนิสา ยิงยง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงสุณิสา พิมพ์สมาน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ประภา ใยนนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๖๘
เด็กหญิงอินทรกานต์ ใจดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

มีคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๗๐
เด็กชายระพีภัทร โพธิสว่าง

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๗๑
เด็กชายเจษฎา จาดนอก

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๗๒
เด็กหญิงวนัสพร ภูมลา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๗๓
เด็กหญิงอรกานต์ ขันทา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

วัดบ้านเปลือย  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๗๔
เด็กชายธนชัย บุญเผย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๗๕
เด็กชายวีระพงษ์ ศรีรอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๗๖
เด็กชายธนากร ขันติวงค์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๗๗
เด็กชายธนกฤต ทองคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๗๘
เด็กชายชัยวัฒน์ สมศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๗๙
เด็กหญิงสุจิตตรา ดวงจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา พวงพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๘๑
เด็กหญิงวรรณวิษา พิมพ์ศร

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๘๒
เด็กหญิงวิสุดา ศรีเลิศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๘๓
เด็กหญิงสุภัสสรา นัยคูณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๘๔
เด็กหญิงศิรินภา จันทร์เพ็ง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงสุพิชฌา ภักดี

๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๘๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกษศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๘๗
เด็กชายอานันต์ พรละชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๘๘
เด็กชายนฤเบศร์ คัพชูติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๘๙
เด็กชายวุฒิชัย อุตะพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๐ / ๒๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๒๙๐
เด็กชายจีรพงษ์ สุขกระโทก

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๙๑
เด็กหญิงจรรยาพร บุญจูง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๙๒
เด็กหญิงพณาวรรณ เมืองกลาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๙๓
เด็กหญิงภัทรธิดา กลมเกลียง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๙๔
เด็กชายณัฐชัย ภักดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๙๕
เด็กชายทวีชัย สมบูรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงอรัญญาพร พิมพา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

วัดบ้านสามขา  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๙๗
เด็กหญิงแพรพรรณ มุ่งผลกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๙๘
เด็กหญิงกาญจนา หลักบุญ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๒๙๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีวงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายพันธกานต์ ชุนห์ลือชานนท์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายธนายุทธ ศรีด้วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายอภิรักษ์ นันทพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายวันชัย บุตรวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ แอมไธสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๐๕ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
บุญโนรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายวัชลากร จันทร์อินทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายภูริทัศน์ ผาระสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๐๘
เด็กชายศรัญยพงศ์ หนูอ้น

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๐๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ กำเกลียง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๑๐
เด็กชายภคนันท์ จันทร์อินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๑๑
เด็กชายจิรนันท์ จุฑานัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๑๒
เด็กชายวรรณกร อินทรสถิตย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๑๓
เด็กชายเจตภูมิ เสพสุข

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สมาลีย์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๑๕
เด็กชายสุรวุธ จันทนาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงสิริวิมล โพธิศรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๑๗
เด็กหญิงลลิตา รักมิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๑๘
เด็กหญิงญาดารัตน์ จันอังคะ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๑๙
เด็กหญิงทักษอร บัวศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงนฤมล สุริพล

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๒๑
เด็กหญิงพิชญา คงช่วย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงสุนัฐดา ขันสุวรรณา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๒๓
เด็กหญิงวรรณรัศมี สงค์ผัด

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๒๔
เด็กชายอนุสรณ์ ยานนท์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๑ / ๒๓๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๓๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา ซาน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๒๖
เด็กชายศุภกร บัวศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๒๗
เด็กชายนวพล พิมพ์นนท์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียว วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๒๘
เด็กชายธนากร สามา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๒๙
เด็กชายจุฑาภัทร์ อรรคศรีวร

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๓๐
เด็กหญิงจิราภา งามแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๓๑
เด็กชายเอกพล ภูมิลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๓๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ เผ่าผาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๓๓
เด็กชายกำจรเดช พ่ออามาตย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๓๔
เด็กชายรัฐภูมิ พิลาวัน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายวรพงษ์ วงศ์งาม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๓๖
เด็กหญิงวิริยาภรณ์ มาสขาว

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๓๗
เด็กหญิงศันสนีย์ ห้วยจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงศตพร ชาวนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงภัทชราภรณ์ เกษศิริ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๔๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ห้วยจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๔๑
เด็กชายสิทธินนท์ วงค์งาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๔๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เรืองเดช

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือ วัดปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๔๓
เด็กชายชลวัฒน์ มาพบ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๔๔
เด็กชายทักษดนย์ ชำรัมย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายธนันธร ดวงชัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๔๖
เด็กชายประวิทย์ อรรคบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายอิสระภาพ สอนปญญา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๔๘
เด็กหญิงฐิติยา สมไพร

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๔๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชิณพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงปลืมกมล

้

วงศรีสังข์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา ชิณพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๕๒
เด็กหญิงศันสนีย์ ศรีลอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๕๓
เด็กหญิงศิรประภา ศรีลอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๕๔
เด็กหญิงศุภกานต์ แก้วขาว

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๕๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สอนศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๕๖
เด็กหญิงอภิญญา ศรีดำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๕๗
เด็กชายอัษฎาวุฒิ รัตโน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๕๘
เด็กหญิงสุภาวิณี พรมดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๕๙
เด็กหญิงวันวิสา สงผัด

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๓๖๐
เด็กชายนันทวัฒน์ วิชายง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๖๑
เด็กชายประมินทร์ ทองทับ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๖๒
เด็กชายประวิทย์ ชิณพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๖๓
เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรวังอวน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๖๔
เด็กชายเมธี ดวงชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๖๕
เด็กชายสมชาย ชำนิกุล

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๖๖
เด็กชายอัครเดช ลุนลาดชิด

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๖๗
เด็กหญิงกัลยา หอมอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๖๘
เด็กหญิงฐิติวรดา ลุนลาดชิด

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๖๙ เด็กหญิงตะหลับเพชร
เมืองจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ สิทธิโท

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๗๑
เด็กหญิงมุฑิตา บุทธิจักร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๗๒
เด็กหญิงวรัญทิยา ชิณพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๗๓
เด็กหญิงวันใส ปาชา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๗๔
เด็กหญิงศรีวิลัย โยธี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๗๕
เด็กหญิงคณาพร เอียมโอด

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ชาติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ชิณพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๗๘
เด็กชายธวัชชัย ดวงชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๗๙
เด็กชายนพรัตน์ ด้วงนิล

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๘๐
เด็กชายรุทธิชัย จารัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๘๑
เด็กชายวุฒิพงศ์ หาดคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๘๒
เด็กชายเสกสันต์ สิทธิโท

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๘๓
เด็กชายอภิรักษ์ จิตวอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๘๔
เด็กหญิงจารุวรรณ อุ้ยเลิศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๘๕
เด็กหญิงไปรยา หอมอ่อน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๘๖
เด็กชายชลธี พรมดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๘๗
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เมืองจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๘๘
เด็กชายภูวดล ลาคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๘๙
เด็กชายภูริชการ การวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายชัยยา พรมดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๙๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีดำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๙๒
เด็กหญิงสาวิณี เรียงหา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๙๓
เด็กชายธวัชชัย มะเดือ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๙๔
เด็กชายดอม โนนคำพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๓ / ๒๓๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๓๙๕
เด็กชายธนานันท์ กิงวิชิต

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๙๖
เด็กชายอภิชาติ ใยนนท์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๙๗
เด็กชายศุภณัฐ พรมเกษ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๙๘
เด็กชายอนุวัฒน์ สอนศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๓๙๙
เด็กชายอนุชิต จันโท

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายกฤติเดช สรเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๐๑
เด็กชายนนทกร สุทธสน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายอัครชัย ใยหงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๐๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายธนภัทร พวงผกา

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายเพชรนรินทร์ เกษศิริ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงปาลิตา จันทรโท

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงวิภาศิณี ธนูอาจ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงกฤษฎาพร ใยอาจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๑๐
เด็กหญิงอัตติมา พลฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๑๑
เด็กหญิงอลิษา แขมคำ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๑๒
เด็กหญิงณัฐวิภา เทียงวิเศษ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๑๓
เด็กชายณัฐพัฒน์ ทองคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๑๔
เด็กชายชยากร เพ็งพิศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๑๕
เด็กชายธะพร จุลแดง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๑๖
เด็กชายถนัดพล พิศเพ็ง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๑๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีปญญา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๑๘
เด็กชายนวมินทร์ มูลสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๑๙
เด็กหญิงรัชนีกร เนียมไทย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๒๐
เด็กหญิงวิภาภรณ์ หยอมแหยม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๒๑
เด็กหญิงเขมมิกา วงค์เหมาะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๒๒
เด็กหญิงวรรณภา ศรีธรรมศร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๒๓
เด็กหญิงอินทุอร อ่อนขาว

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๒๔
เด็กหญิงศุลีพร สอนศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๒๕
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีรักษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๒๖
เด็กชายกิตติวัฒน์ เชือกล้า

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๒๗
เด็กชายชยังกูร เพ็งพิศ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๒๘
เด็กชายประวิทย์ ใยสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๒๙
เด็กหญิงณัฐธิชา เดชผมรัมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ควรจาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๓๑
เด็กหญิงปริญดา จันโท

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๓๒
เด็กหญิงวรัญา เย็นใจ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๓๓
เด็กหญิงมุฑิตา พงษ์ภา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๓๔
เด็กหญิงสมิตา ทองคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๓๕
เด็กหญิงพิริสา บุญยอ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๓๖
เด็กหญิงพัชริดา สิมเสมอ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๓๗
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

บุญประสม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๓๘
เด็กหญิงวริศรา บุญเฉลียว

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๓๙
เด็กชายวัฒนา ศรีมันตะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายธีรภัทร์ ผมพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๔๑
เด็กชายพิสิษฐกร สอนศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายวานิช ผมพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ถวิลพล

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๔๔
เด็กชายจิรายุ สุทธสนธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๔๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ขจรโมทย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๔๖
เด็กชายสมพงษ์ ใยคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๔๗
เด็กชายณัฐชนนท์ อุดนัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายอรรถพล หัสดรกิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๔๙
เด็กหญิงมุจรินทร์ งามแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงธิวดา ไพเราะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๕๑
เด็กหญิงอภิชญา บุญทองเล็ก

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงสุภาวดี ทองบ่อ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๕๓
เด็กหญิงชยุตรา นันทิโค

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๕๔
เด็กหญิงพรรชณิดา จะยันรัมย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๕๕
เด็กหญิงกาญจนา พึงมา

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๕๖
เด็กหญิงดวงกมล ชิมพินิจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๕๗
เด็กหญิงสุวลี ทองมี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๕๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ดวงคำจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๕๙
เด็กชายนาวี พรมตือ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๖๐
เด็กชายจิรเดช นามวิชัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๖๑
เด็กหญิงจันทิมา ศรศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๖๒
นางสาวกัลยา นนทพันธ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๖๓
เด็กชายธีรภัทร นามวิชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๖๔
เด็กชายนิพล ผาจีบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๕ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๔๖๕
เด็กชายทศพร ใจเย็น

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๖๖
เด็กหญิงรัชนีกร พรมภักดี

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๖๗
เด็กหญิงนฤมล คำอาทิด

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๖๘
เด็กชายเทพมงคล พะตะวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๖๙
เด็กชายวีระพงษ์ แก้วเกษ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสนมาองค์อิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๗๑
เด็กชายจักรพงษ์ อุดมพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า วัดปลาเดิด  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิทอง

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๗๓
เด็กชายศราวุธ วิรุณพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๗๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อักษร

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๗๕
เด็กหญิงนภาพร สายเงิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๗๖
เด็กหญิงสุกัญญา เมืองหนองหว้า

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๗๗
เด็กชายกนกพล ศรีบุญเรือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๗๘
เด็กชายทรัพย์ ศรีสังขาร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๗๙
เด็กชายธเนศพล จันทร์หอม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๘๐
เด็กชายวรพล โพธิทอง

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๘๑
เด็กชายสิทธิพร ตันศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๘๒
เด็กชายสุพจน์ วงค์ละคร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๘๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทุมศรีมา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๘๔
เด็กหญิงขวัญเรือน เชือดี

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๘๕
เด็กหญิงพัชรฤดี นาห่อม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๘๖
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วพิลา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๘๗
เด็กชายกิตติชัย สมจิตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๘๘
เด็กหญิงทิพรดา สุวรรณคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงจิรนันท์ บัวภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงชนาภา นาห่อม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ต้นพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๙๒
เด็กชายธารินทร์ ดาโรจน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๙๓
เด็กชายพงศกร สิงห์คำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๙๔
เด็กชายกันตวีร์ เนตรโนนหวาย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๙๕
เด็กชายรัตชพล มาตย์เถือน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๙๖
เด็กชายพานุวัฒธ์ วิรุณพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๙๗
เด็กชายพลวัต กลับสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๙๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุขทำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๕๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงขวัญจิรา บุตรศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงปสมาภรณ์ วงเทเวส

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงสศิวันรัตน์ สมทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๐๒
นางธนัชพร บุตศรี

๗/๑๒/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๐๓
นางเตือนใจ สังข์วัง

๑๑/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านกุงขาม วัดบ้านกุง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงศุภิสรา พลพงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๐๕
เด็กชายอิศราวุธ จันทะฝาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๐๖
เด็กชายดลธรรม จันหอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง(อสพป.37)

้

วัดบ้านเกิง

้

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายพรหมพิริยะ พวงหิรัญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายพิทวัส สุโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายธนากร โพธิงาม

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายปญญากร ศักดิเทวิน

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๑๑
เด็กชายณัฐกรณ์ สุโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๑๒
เด็กหญิงไพลิน ยืนยาว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๑๓
เด็กหญิงสุภัศญา แสนจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๑๔
เด็กหญิงสุพรรษา ปอมเรือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ชมภูแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองนาค

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๑๗
เด็กหญิงธิติสุดา วิรุณพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๑๘
เด็กชายดลวีร์ วิรุณพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๑๙
เด็กชายนครินทร์ ราษีบุตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๒๐
เด็กชายพงศ์พล วิรุณพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๒๑
เด็กชายแสงชัย สวัสสี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๒๒
เด็กชายจุลรดิศ ไกรแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๒๓
เด็กชายจักรพันธ์ วิรุณพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๒๔
เด็กชายยุรนันท์ นาห่อม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๒๕
เด็กชายสุริยันต์ นาห่อม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๒๖
เด็กหญิงสุจิตรา นิลคุณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๒๗
เด็กหญิงอริสรา แสงศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๒๘
เด็กชายกิตติภพ บัวไข

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๒๙
เด็กชายเจษฎาพร จักรคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายธนากรณ์ คำมูล

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๓๑
เด็กชายธนวัฒน์ ลูกแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๓๒
เด็กชายธีรดลย์ แก้วใส

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๓๓
เด็กชายพรหมศร ศรีใหม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๓๔
เด็กชายภูตะวัน สมพร

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๕๓๕
เด็กชายวิชัย คำคูณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๓๖
เด็กชายวงศกร บุญตานัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๓๗
เด็กชายศิรศาตร์ สมอาจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงชวัลนุช รัตนวัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๓๙
เด็กหญิงปติญา ผลบุญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงปยธิดา ชมภู

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๔๑
เด็กหญิงพัชชา กระมล

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๔๒
เด็กหญิงวารี ศรีตานันท์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๔๓
เด็กหญิงวัลวรี ศรีสมุทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๔๔
เด็กหญิงอาทิตยา ทองสุทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้มะหลี

่

วัดมะหลี

่

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๔๕
เด็กชายกรวิชญ์ กาลพฤกษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๔๖
เด็กชายจักรภัทร์ สาขะยัง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๔๗
เด็กชายพงศกร นุพพล

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๔๘
เด็กชายธนกิจ มานัด

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๔๙
เด็กหญิงพัชรพร พีระภาค

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๕๐
เด็กหญิงปยาอร ชันษา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๕๑
เด็กชายวีรภาพ หินกอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๕๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญเพชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายณัฐวัตร บัวจูม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๕๔
เด็กชายภานุวัฒน์ นัยจิตร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๕๕
เด็กชายธีระภัทร อุดม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๕๖
เด็กชายภูมินทร์ พิมพ์เสนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๕๗
เด็กชายสุภกิณฑ์ เรือนปญจะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๕๘
เด็กหญิงชลธิชา ขำเนตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๕๙
เด็กหญิงศิริรักษ์ สีพันธ์บุญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงรวินท์นิภา ใจตาบ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๖๑
เด็กชายยศวรรษ พลแสน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดเมืองเก่า  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๖๒
เด็กชายตะวัน จันทร์หอม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๖๓
เด็กชายศุภราช จันทร์รอด

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๖๔
เด็กชายอนุวัฒน์ วิรุณพันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๖๕
เด็กชายเจษฎา ทองสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๖๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองสุทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๖๗
เด็กชายวิชชากร พรรษา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๖๘
เด็กชายธนดล พฤทธิบุญญกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๖๙
เด็กหญิงสุรภา ทองสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงวรรณษา ธรรมวัตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๗๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๗๒
เด็กหญิงศราสินี สุภาพ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๗๓
เด็กหญิงปณิตา สอนวิชา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๗๔
เด็กหญิงสุภาพร วิรุณพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๗๕
เด็กหญิงนันธิดา คะตา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๗๖
เด็กชายอภิรักษ์ พาลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๗๗
เด็กชายทัศน์พล เสรฐบุตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๗๘
เด็กชายนัทภูมิ แก้วใสย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๗๙
เด็กชายจักริน คำอ้วน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๘๐
เด็กหญิงพิราพร สนิท

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๘๑
เด็กหญิงพนิตนันท์ บุญตะนัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด วัดสงยาง  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๘๒
เด็กหญิงจุฬารัก เหมาะสมาน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๘๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมนะรา

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๘๔
นางสาวนิตยา แสนดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละลมวิทยา
วัดโกแดงพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๘๕
นางสาวลำพู ศรีลาชัย ๕/๓/๒๕๒๖ โรงเรียนละลมวิทยา

วัดโกแดงพัฒนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๖๕๘๖
เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ทิพย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๘๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกิดปน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๘๘
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๘๙
เด็กชายกิตตินันท์ พุ่มเพ็ชร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

คำสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายคมสันต์ แก้วจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๙๒
เด็กหญิงเปรมฤดี นิจาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกเจริญ  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๙๓
เด็กหญิงปยะมาศ สีสัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๙๔
เด็กชายธีระพงษ์ ตังใจ

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๙๕
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ปรือปรัง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๙๖
เด็กหญิงนิตยา แขมคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๙๗
เด็กหญิงปวีณา หอมจิตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๙๘
เด็กหญิงพรรณภา รัตนพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๕๙๙
เด็กชายธนวัฒน์ คล้ายคลึง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วันคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๐๑
เด็กชายชัยกร รัตนพันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงกิตติมาพร ขุมเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ รัตนพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์เทพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๖๐๕
เด็กหญิงกัญญาภัค รสหอม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๐๖
เด็กหญิงวันนิสา คำพินิจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงสุธิดา ศรีสิงห์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๐๘
เด็กชายดนุพล ศรีสิงห์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๐๙
เด็กหญิงรัชนัน รัตนพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงวิวรรณรัตน์ รัตนพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๑๑
เด็กหญิงศิริษร ลายทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๑๒
เด็กชายคุณาธิป ในทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๑๓
เด็กชายกวินภพ ไชยมงคล

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๑๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

รสหอม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๑๕
เด็กชายณรงค์รัตน์ ศรีสิงห์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๑๖
เด็กชายฤทธิชัย ใจมนต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๑๗
เด็กหญิงธิดาพร จุลทัศน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๑๘
เด็กหญิงนำทิพย์ รัตพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๑๙
เด็กหญิงลักขณา นาคำลอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๒๐
นางสาวอัญชลี เสนีโสด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๒๑
เด็กหญิงณัฐติยา ศรีสิงห์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๒๒
เด็กหญิงวรินดา สีสิงห์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๒๓
เด็กชายสิทธิพล อินทรีย์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๖๖๒๔
เด็กหญิงจรรยพร ใจมนต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๖๖๒๕
เด็กหญิงสุจิตรา เหลือถนอม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๖๖๒๖
เด็กชายปรัชญา ศรีคงเพชร

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๖๖๒๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ตะเคียนราม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๖๖๒๘
เด็กหญิงวราศิณี แสนทวีสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

วัดโคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๖๖๒๙
เด็กหญิงปญานัน คำเสียง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายธนพัฒน์ รัตนา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายภูวนาถ ภูสีนาค

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๓๒
เด็กหญิงยลธิดา พรมลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๓๓
เด็กหญิงอุษาวดี จงหาญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๓๔
เด็กหญิงกมลชนก อินทร์ดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๓๕
นางสาวอมรรัตน์ เปเหล่าดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๓๖
เด็กชายอติชัย ศริสิงห์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๓๗
เด็กชายพงศกร ธรรมพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๓๘
เด็กหญิงจอมขวัญ คงศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๓๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พลแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงพิณทอง ทาทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๔๑
เด็กหญิงอัฉริยาภรณ์ รัตนพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๔๒
เด็กหญิงณัฐภรณ์ พันธ์กำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๔๓
เด็กหญิงธนัชชา แอมโอด

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๔๔
เด็กหญิงพัชรพร ธรรมพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๔๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ธรรมพร

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๔๖
เด็กชายณัฐวุฒน์ วันคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๔๗
เด็กชายภูสุวรรณ ธรรมพร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๔๘
เด็กหญิงสุพิชชา ธรรมพร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๔๙
เด็กหญิงฑิอัมพร หนาแน่น

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๕๐
เด็กหญิงภัทรวดี ธรรมพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๕๑
เด็กหญิงนฤพร ธรรมพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๕๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรรมพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๕๓
เด็กหญิงธมลวรรณ บุตะเคียน

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๕๔
เด็กหญิงวรัตยา ปรือปรัง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๕๕
เด็กหญิงสรวรรณ ทองแพรว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๕๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีกระหวัน

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๕๗
เด็กหญิงเขมิกา ตะเคียนเกลียง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงชลธิชา ยลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๕๙
เด็กหญิงจิรภัทร บุตะเคียน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงสายพิน วงษาญาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๖๑
เด็กชายอภิชาติ ตะเคียนเกลียง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงรุ่งนภา พิมพา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๖๓
เด็กชายประเวศ บุตะเคียน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุตะเคียน

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๖๕
เด็กชายเอกรัตน์ สระหุนันท์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๖๖
เด็กชายเสกสรร โพถาวร

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๖๗
เด็กชายชาลี ตะเคียนเกลียง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๖๘
เด็กหญิงบังอร บุญอินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโสม วัดระเบาะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๖๙
นายลี เมยดง

๑๐/๐๘/๒๕๐๕
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๗๐
นายจำเนียร หงษ์ทอง ๘/๑๐/๒๕๑๐ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๗๑
นายพินิพล ผิวงาม

๑๐/๑๐/๒๕๑๐
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๗๒
นายสุรสิทธิ

์

สืบสังข์
๑๗/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๗๓
นายเทอดศักดิ

์

อุ่นใจ
๓๑/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๗๔
นายไพรงาม มณีกรรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๖๗๕
นายนิเวช ฉัตรสุวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๗๖
นายศรีศักดิ

์

สิวานิช
๒๒/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๗๗
นายวิเชียร ชันษา

๑๓/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๗๘
นายสนิท มนตรีวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๗๙
นายวรายุทธ์ สุรสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๘๐
นายบุญเต็ม บุตรศรีพันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๘๑
นายพระยุพ เส้นสุข

๒๗/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๘๒
นายเสกสรร มวลสุข

๑๙/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๘๓
นายทองพูล ผิวบาง

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๘๔
นายเอกชัย กอแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๘๕
นายจันทยา อุปสุข

๑๖/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๘๖
นายพรทวี ไชยขันตรี

๒๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๘๗
นายกฤษดา พุทธจักร

๑๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๘๘
นายวัชระ วิทจิตร

๑๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๘๙
นายมนัส สุพงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๙๐
นายณรงค์ กาญจนะชาติ

๒๗/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๙๑
นายกฤษดนัย ดวงแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๙๒
นายสุรศักดิ

์

มาเรือน
๒๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๙๓
นายขจรศักดิ

์

อินศิลา
๒๘/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๙๔
นายเสรี จามะรีย์

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๙๕
นายสิทธิชัย สายจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๙๖
นายธวัชชัย ตาชัง

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๙๗
นายต้นตระการ หารินไสล

๐๘/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๙๘
นายยุทธนา อุ่นแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๖๙๙
นายจักรกฤช เพชรรัตน์

๒๕/๙/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๐๐
นางประภา โลนุช

๐๓/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๐๑
นางสาวกาหลง แสงใส

๒๒/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๐๒
นางสาววรนิตรา นนทวงค์

๐๗/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๐๓
นางสาวเจริญศรี รัตตะพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๐๔
นางสาวธัญญารัตน์ จันทง

๒๘/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๐๕
นางสาวจริยาพร หลักทอง

๑๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๐๖
นางสาวกัลยาณี บุญเหลือง

๒๖/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ระโยง  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๐๗
เด็กชายอดุล ชาทุม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๐๘
เด็กชายธนากร วันตะโคตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๐๙
เด็กชายสถาพร พุฒซ้อน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ภักดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๑๑
เด็กหญิงพิยดา กาละเมฆ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๑๒
เด็กหญิงวิภาณี วงละคร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๑๓
เด็กหญิงสิริยากร พรหมวันดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๑๔
เด็กชายณัฐิวุฒิ จันทร์ตัง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๑๕
เด็กชายธนกฤต วิลัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๑๖
เด็กชายปฎิพล แน่นอุดร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๑๗
เด็กชายศิระศักดิ

์

พันธากุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๑๘
เด็กชายโอกาส ใจแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงจารุพิชญา ยะวะระ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ฝงนิล

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๒๑
เด็กชายสุรกร โกราศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๒๒
เด็กหญิงขวัญแก้ว คันศร

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๒๓
เด็กหญิงทิชา ทวีศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงนิภาวรรณ เขตสกุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๒๕
เด็กชายณรงค์พล สวนหมาก

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๒๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ สาอุด

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๒๗
เด็กหญิงแพรวพราว บุญจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๒๘
นายสุทัศนากร สถาพร

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๒๙
นายภาคีนัย วันตะโคตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๓๐
นางสาวนวพร พรมสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๓๑
เด็กหญิงมุกดา หอมหวล

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๓๒
เด็กหญิงนำทิพย์ กาลเมฆ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๓๓
นางสาวณัฐพร บุญคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๓๔
นายสิริโชค สิงห์วงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๓๕
เด็กชายทินกร พละศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๓๖
เด็กหญิงกรณ์วิภา สาแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๓๗
เด็กหญิงนิตยา สิงห์ซอม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๓๘
เด็กชายณภัทร พวงจำปา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๓๙
เด็กชายนิติภูมิ ศรีรักษา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายจารุกิตต์ บุญรินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๔๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

ปจชาบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๔๒
เด็กชายวัชร์โรจน์ ประสารพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๔๓
เด็กชายเมธี วงษา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงไพลิน เสนาภักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๓ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงรัตนา สังขะพงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๔๖
เด็กชายภูมิไพโรจน์ บุญรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๔๗
เด็กชายอภิรักษ์ ข้องนอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๔๘
เด็กหญิงสุภาพร สารสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๔๙
เด็กหญิงพัชราภา ไกรษี

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงสิรภัทร แซ่ก้วย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงนริศรา แสนทวีสุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงบุษบาวรรณ ชนะวงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงสิรินัญญา ภูวะลี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๕๔
เด็กหญิงสุพิชญา บัวจูม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงปนัดดา บุคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๕๖
เด็กหญิงสุภัสสรา สำราญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๕๗
เด็กหญิงกฤติยา ลาพรมมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๕๘
เด็กหญิงชฎาธาร วชิรเวช

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๕๙
เด็กชายบุญเลิศ นารี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงกัญญณัฐ วงษ์แสวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๖๑
เด็กหญิงปฏิพร วงค์ชา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๖๒
เด็กหญิงแพรพลอย ปองเศร้า

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๖๓
เด็กชายอนุชา สายพินิจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๖๔
เด็กหญิงแก้วมณี ศรีสงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๖๕
เด็กหญิงธดาภรณ์ สมสอน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๖๖
เด็กหญิงนันทิกา แซ่เตีย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๖๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ พืนผา

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๖๘
เด็กชายวรชัย คงชูศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๖๙
เด็กหญิงทักษพร ศรีปตเนตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๗๐
เด็กหญิงสุพิชชา อ่อนเกษ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพธิกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๗๒
เด็กชายฐิรวัฒน์ สินสมุทร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๗๓
เด็กชายอานุภาพ บุญศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๗๔
เด็กหญิงกิตติยาพร แสวงทรัพย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๗๕
เด็กหญิงพัชราวดี วงศ์เจริญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๗๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หนักแน่น
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๗๗
เด็กชายโชคชัย พลศักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๗๘
เด็กชายวีระชัย แก้ววงษา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๗๙
เด็กหญิงธนาวดี นักคำพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๗๘๐
เด็กหญิงพิชชาภา ทองทวี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๘๑
เด็กหญิงสวรส คงพุท

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๘๒
เด็กหญิงอชิรญา สารีพันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๘๓
เด็กชายกิตติพร ประสานพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๘๔
เด็กชายนัฐกรณ์ ศรีโคตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๘๕
เด็กหญิงกัลย์สุดา พิมพ์โต่ง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๘๖
เด็กชายธิติศักดิ

์

วิลาวัลย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๘๗
เด็กชายปฏิญญา จำปาสา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๘๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

บุญจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๘๙
เด็กหญิงณัฐนิชา เลขสันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงเบญจมาส เกษแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๙๑
เด็กหญิงภิราวรรณ สีหาบุตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๙๒
เด็กหญิงสุนิดาภรณ์ คำบาล

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๙๓
เด็กชายศิวกร ศรีแจ้ง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๙๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา วงค์ทะนันใจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๙๕
เด็กหญิงนันทิดา ศรีพรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๙๖
เด็กหญิงปภาดา สีหาบุตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๙๗
เด็กหญิงศุภากร จังศิริมงคลชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงอภิญญา สีส่วน

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๗๙๙
เด็กชายชาคลีย์ คำแสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายทศพร กงแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายธนวิชญ์ พันธ์วิไล

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายพันธกร ผสมวงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

แก้วมณี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

สุวรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงเกษสุดา โคกประโคน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทร์ถา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงนริศรา เทียงแน่

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงปนัทดา บุญแสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๐๙
เด็กชายกฤษณุพงษ์ พงษ์มณี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๑๐
เด็กชายพงศกร แก้วก่า

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๑๑
เด็กหญิงกรกนก สายลูน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๑๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงค์ทะนันใจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา สิมมาขันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๑๔
เด็กชายภานุพงษ์ แก้วพวง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๘๑๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทาหอม

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๑๖
เด็กหญิงวิชชุดา คำอุดม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๑๗
เด็กหญิงกาญจนา ทาริน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๑๘
เด็กหญิงธัญญาพร ดวงจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๑๙
เด็กชายนราวิชญ์ จันทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๒๐
เด็กชายศักดา สืบวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงจีรนันท์ เสาะรัมย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๒๒
เด็กหญิงสุมลฑา คำมูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๒๓
เด็กชายอนุวัฒน์ เสียงหวาน

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๒๔
เด็กหญิงเกษสุดา สงค์เมือง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๒๕
เด็กหญิงนพวรรณ ปญญาเสน

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๒๖
เด็กหญิงปรางทิพย์ โสดา

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๒๗
เด็กหญิงเพนกวิน อัมภรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๒๘
เด็กชายสถาพร คันธจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๒๙
นางสาวศยามล สิงห์คาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๓๐
นางสาวปยะธิดา นวลศิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๓๑
นายชนะชัย นันทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๓๒
นายศักรินทร์ จันทรากรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๓๓
นางสาวพิมลวรรณ กันหารินทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๓๔
นางสาวรุ่งฤดี โคตะมะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๓๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ ผูกมัน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๓๖
นางสาวสรินทิพย์ สุวรรณชัยรบ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๓๗
นางสาวสราวรี บุตรแดง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๓๘
นางสาวอโณทัย จันทะเกษ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๓๙
นายธีระพัฒน์ พรมประเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๔๐
นายวัฒณา จันลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๔๑
นางสาวอินธิรา พันธ์งาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๔๒
เด็กชายอนุชา เชือแขก

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๔๓
นายเอกพงศ์ รองสุพรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๔๔
เด็กหญิงจารุวรรณ รักษาเชือ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๔๕
นางสาวอรนัท ชัชวาลปรีชา

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๔๖
นางสาวธิดารัตน์ ชราศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๔๗
นายภาราดา หงษ์คำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๔๘
นางสาวภูชนิษา

รัตนประภาราษฎร์ ๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๔๙
นางสาวขวัญชีวา วงศ์แดง

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๘๕๐
นางสาวสุภาวดี สุขอ้วน

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๕๑
นางสาวพนิดา สู่สุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๕๒
นางสาวชัชฏาภรณ์ แก้วรักษา

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๕๓
นางสาวศศิประภา ดวงแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๕๔
นางสาวปรียาภรณ์ จันทราช

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๕๕
นางสาวอินทิรา พลสิมมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๕๖
นางสาววริศรา ทองสลับ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๕๗
นายอภิสิทธิ

์

สาระบูรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๕๘
นางสาวฐิติมา แสงงาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๕๙
นายจีรภัทร จำปา

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๖๐
นายธรรมรัตน์ ธูปเทียนรัตน์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๖๑
นางสาวกฤษณา มีศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๖๒
นายทรงฤทธิ

์

ทองประสูตร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๖๓
นางสาวบุญธิดา อัมพรศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๖๔
นางสาวธารินทร์ เพ็งพิศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๖๕
นางสาวนภัสวรรรณ พันธะไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๖๖
นางสาวปรางวลัย จันทราภรณ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๖๗
นางสาวศิริรัตน์ สงคราม

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๖๘
นางสาวอภัสรา นามวงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๖๙
นายธีระพงษ์ พลรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๗๐
นางสาวจิตตราภรณ์ ภูดาษ

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๗๑
นางสาวสุรีย์พร สว่างศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๗๒
นายวิฑูรย์ สังวาลย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๗๓
นางสาวชลิตา ประทาน

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๗๔
เด็กหญิงกมลชนก รัตนจันทรา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน วัดทุ่งเลน  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๗๕
เด็กชายจิรพนธ์ บุญใหญ่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียมจิตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๗๗
เด็กหญิงกีรติกา หนองเทา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงวรัมพร ชูกลิน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๗๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ แถบชาติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๘๐
เด็กหญิงวรรณีนุช เสียงเลิศ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๘๑
เด็กหญิงศวรรยา พันธ์แก่น

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๘๒
เด็กหญิงพิมมาดา สมหาว

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๘๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๘๔
เด็กชายอัครเดช ครรชนะอรรถ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๘๘๕
เด็กหญิงณัฐนิชา สมนึก

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๘๖
เด็กชายจิณณวัตร วิลา

๓๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๘๗
เด็กชายสิทธิพร เกาะแก้ว ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๘๘
นายพูนทรัพย์ สมนาม

๒๓/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๘๙
เด็กชายไชยณรงค์ เกตุคง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๙๐
เด็กชายวงศกร สมาคม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๙๑
เด็กหญิงเนตรนภา บริบูรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๙๒
เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิสาร

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๙๓
เด็กหญิงณัฐทรี ทองเต็ม ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๙๔
เด็กหญิงเปรมฤทัย ตำหนิชาติ

๒๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๙๕
เด็กหญิงรัตนาพร ชูคำ

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๙๖
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

แจ่มแจ้ง
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๙๗
เด็กหญิงศรัญญา ตำหนิชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๙๘
เด็กหญิงศรุตา ประชุม

๑๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๘๙๙
เด็กหญิงอรณี สารีบุตร

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา คูณมี ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงกัณฑิมา บุตรสัมฤธิ

์

๑๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๐๒
เด็กหญิงจนิสตา ขันเสน

๒๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงแก้ว

๒๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๐๔
เด็กหญิงพัชรภร นันตะเสน

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๐๕
เด็กหญิงพิกุลแก้ว ถุงเชือ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายธีรพล สีมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดาพร เชือหอม

้

๑๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๐๘
เด็กหญิงนันทิชา พันธ์แก่น

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๐๙
เด็กหญิงผกามาศ ชูคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๑๐
เด็กชายศุภกร แทนคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๑๑
เด็กชายปรัชญา บุญไลย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๑๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ มาพันธ์

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เล็งสุวรรณ ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๑๔
เด็กหญิงณัฐทริกา บุญเฟรือง

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๑๕
เด็กหญิงณิพาพร นามธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๑๖
เด็กหญิงดวงพร สุชาติ

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๑๗
เด็กหญิงนฤทัย ไชยชนะ

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงปวีณา อุตมะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๑๙
เด็กหญิงกรรณิกา พานจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายปรีชาชาญ ทะหา

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๒๑
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มะปรางค์
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงขวัญฤดี ลมเชย

๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๒๓
เด็กหญิงชนนิกานต์ เมาลี

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๒๔
เด็กหญิงปรมาพร สมศิริ

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๒๕
เด็กหญิงฤติยา มาพันธ์

๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๒๖
เด็กหญิงศิริวรรณ อ้วนมะโฮง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๒๗
เด็กหญิงอุษณีย์ สีมาก

๑๒/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๒๘
เด็กหญิงสุพรรษา ระงับภัย

๒๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๒๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ เย็นสุข

๑๘/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงเทียนทอง วอนสุข

๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๓๑
เด็กหญิงศุภรดา ไชยชาญรัมย์

๑๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๓๒
เด็กหญิงอภิวรรณ สมนึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อารางสุทธาวาส  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๓๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำแคว้น

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๓๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สีหาภาค

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๓๕
เด็กหญิงนันทภรณ์ อินทราช

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๓๖
เด็กหญิงทิพย์วิมล นามเสาร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๓๗
เด็กหญิงปานทิพย์ สีดา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๓๘
เด็กหญิงกนกพร บุญเอนก

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๓๙
เด็กหญิงณัฐพร เจริญทัศน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๔๐
เด็กชายปรัญชัย นัยนิตย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๔๑
เด็กหญิงสายแนน แสนสามารถ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๔๒
เด็กชายสุวโรจน์ บุญชาลี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๔๓
เด็กชายศรัณย์กร จันทะขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๔๔
เด็กหญิงวนัดดา ทางทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๔๕
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กันภัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๔๖
เด็กหญิงณีรนุช ยอดสุข

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๔๗
เด็กหญิงลลิตา พืชศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๔๘
เด็กชายโกวิทย์ สร้อยระย้า

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๔๙
เด็กหญิงธนพร อรชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๕๐
เด็กหญิงศศิกานต์ กันทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๕๑
เด็กหญิงนฤมล ยศโสธร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๕๒
เด็กชายณรงค์เกียรติ นันทา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๕๓
เด็กหญิงวิภวานี กลินอ้ม

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๕๔
เด็กหญิงปาลิตา ปอมพิทักษ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๙๕๕
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ขำพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๕๖
เด็กชายกฤษดากร งอมสงัด

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๕๗
เด็กชายตะวัน หงษ์สา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๕๘
เด็กชายธนวันต์ พืชศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๕๙
เด็กหญิงนิรุบล ด้วงทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงศิรประภา ศรีเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๖๑
เด็กชายทรงพล เมืองพวน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๖๒
เด็กชายศตวรรษ จันทา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๖๓
เด็กหญิงศิริประภา เจริญสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๖๔
เด็กหญิงพรนภา สืบสิมมา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๖๕
เด็กหญิงทองอนิตญา สีดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๖๖
เด็กหญิงนันท์นภัส จิตวิสุทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๖๗
เด็กหญิงวริศรา สักกุณี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๖๘
เด็กหญิงศศิวิมล สาระภาพ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๖๙
เด็กหญิงปราถนา เวียงคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๗๐
นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน

๑๘/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๗๑
นางกัลยา คำสิงห์

๑๖/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๗๒
นางจันทรา พร้อมพรม

๐๓/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๗๓
นางสาวจีรัฏติกรณ์ คนขยัน

๒๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๗๔
นางสาวณภัทธิรา ธาตุทอง

๓๑/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๗๕
นางสาวนภัสกร ไชยรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๗๖
นางนันทนา จุลทัศน์

๐๖/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๗๗
นางสาววรัญญา วงษา

๒๙/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๗๘
นางสุภาพร เสนา

๑๕/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๗๙
เด็กหญิงวรัญญา คำแพง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงจิรัชญา ทวีเนตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๘๑
เด็กหญิงญาณิศา พรมสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๘๒
เด็กหญิงวรรณภา ศรีบุญเรือง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๘๓
เด็กหญิงยุวพา ชัยภักดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๘๔
เด็กชายธนกฤต ศุภเฉลิมชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๘๕
เด็กชายธนากร นครศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๘๖
เด็กหญิงธิวานันท์ คำเบ้า

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๘๗
เด็กชายปฏิภาณ ทองสุ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๘๘
เด็กชายภานุ เรียนพิมพ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงกุลนิดา สีหจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองสุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๙๑
เด็กหญิงญานิกา สีหราช

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๙๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา ทิพย์รักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๙๓
เด็กหญิงปยาณัณ ทิพย์รักษา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๙๔
เด็กหญิงมานิดา ศิริสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๙๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ หินเงิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๙๖
เด็กหญิงศิวปรียา รองมูล

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๙๗
เด็กชายอาทิตย์ วงค์สิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๙๘
เด็กหญิงทอฝน ขันธ์ชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๖๙๙๙
เด็กหญิงรุ่งเรือง พรมมี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๐๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พงษ์เกษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๐๑
เด็กชายณัฐพล ทิพย์รักษา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายศุภกร สามบุญมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๐๓
เด็กหญิงแกมกมล สีกะชา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๐๔
เด็กหญิงจิตสุภา วงค์แสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๐๕
เด็กหญิงจินตนา ทิพย์รักษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๐๖
เด็กหญิงณัฐพร ผาสีดา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๐๗
เด็กหญิงลักคณา สมเศร้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๐๘
เด็กหญิงวรรณพร แสงสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงวรรณภา สระนำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงวรัญญา แสงสุด

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๑๑
เด็กชายอาภิเสก แสงสุด

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ อุตสาหะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๑๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

สุขวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๑๔
เด็กชายภูวดล บุดศรีพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๑๕
เด็กชายอนันตชัย จำปาหอม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงญาณินี อ่อนเกษ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๑๗
เด็กหญิงณัฐลดา อุปการะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๑๘
เด็กหญิงธิตา วงศ์สิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๑๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ทิพย์รักษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๒๐
เด็กหญิงภัทราพร หนองม่วง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงมัณฑนา สุขวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๒๒
เด็กหญิงวรรณฤดี ชอบบุญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงวรินธรณ์ โนนทะนำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๒๔
เด็กหญิงศรัญญา เนตรใส

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๑ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงสระหวี โสวรรณะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายวัชรากร เบ้าคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงอรัญญา เพียรสุนา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๒๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุญเรืองศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายธนพัสตร์ ทิพย์รักษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงกุลฤดี สิมณี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงปนัดดา หงษา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงประภานิช พรมสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงอลิฌา จิบจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๓๔
เด็กชายธนาวัฒน์ พาชืน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๓๕
เด็กชายมิงขวัญ

่

พันธ์สว่าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายกิตติพงษ์ โชติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สารกอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายอนุรักษ์ ศิริสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๓๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อนุมาตร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เผือแผ่

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๔๑
เด็กหญิงจิรวรรณ พึงพิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ วงค์แสง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญมา

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงเนตรนภา สังคะสาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๔๕
เด็กชายพีรพงษ์ มีทรัพย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงสุวดี สุมาจิตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๔๗ เด็กหญิงอนัญญลักษณ์
เดิรริมรำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ งางาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๔๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ สุขศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๕๐
เด็กหญิงเกวลี กาละเมฆ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๕๑
เด็กหญิงจุฬาภัทร ศรีเสริม

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๕๒
เด็กหญิงนันทิมา อนันต์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๕๓
เด็กหญิงสุพิศตรา ฤทธิพรม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงอรัญญา ศิริบูรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๕๕
เด็กชายภัคพล พูลสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๕๖
เด็กชายชลวิทย์ ศรีสุวรรณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๕๗
เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนวัน

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๕๘
เด็กชายปองพล เพชรใส

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายวันเฉลิม โสวรรณะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๐๖๐
เด็กชายอัจไชยะ เบ้าคำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๖๑
เด็กชายคุณากร แทนอิฐ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๖๒
เด็กชายพันธ์ทิพย์ พรมมาโฮม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๖๓
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สายทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๖๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พรมตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๖๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ภูเงิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๖๖
เด็กหญิงจุลณี มะลิลา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๖๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฝาระมี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๖๘
นางสาวธิดาวรรณ ศิริเชิด

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๖๙
เด็กหญิงสุพาภรณ์ พลขันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๗๐
เด็กหญิงสุวรรณี จันทราช

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ พิมา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายชนกนันท์ แสงเนตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงอรทัย ซึมครบุรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๗๔
เด็กชายไชยวัฒน์ พิมจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๗๕
นายอัครโชค กาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๗๖
นางสาวศศิณัฐ บุทศรีพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๗๗
นางสาวจันทร์จิรา ประดับวงศ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๗๘
เด็กหญิงปณิดา กรศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๗๙
นางสาววาสินี วงศ์แสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๘๐
นางสาวแววมณี พูลสุข

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๘๑
นายกิตติพัทธ์ แอนโก

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๘๒
นางสาวชนนิกานต์ แสงเนตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๘๓
นางสาวฑริกา ไชยโคตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๘๔
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเกิด

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๘๕
เด็กหญิงอัจฉรา อนันต์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๘๖
นายกิตติวัฒน์ แสวงมิม

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๘๗
นางสาวนันทิดา ชูสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๘๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ ตรีคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๘๙
เด็กหญิงชยานันต์ คันธวงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๙๐
นางสาวศรินยา พรมสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๙๑
นางสาวพิมพ์ลภัส คำแพง

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๙๒
นางสาวนันทวดี นรดิษฐ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๙๓
นางสาววรดา สังข์ลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๙๔
นายเรืองศักดิ

์

ไชยโฆษ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๐๙๕
นางสาวธิดา พรมตา

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๙๖
นางสาวนภาพร ขวัญเลิศ

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๙๗
นายธรรมชาติ มะลิงาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๙๘
เด็กหญิงอนัญญา วงค์แสง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงศิริประภา มหาวัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๐๐
เด็กหญิงปวริศา เพชรบุรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงพรรณภสา พืนผา

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชิงชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลียง(เขิน)

้

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงกนกนิภา อินทพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ศรีวัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงจิตติภัทรา ช่างทำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิเวกวัง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เรืองรุ่ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงนลินนิภา ศรีปตเนตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงวารุณี ศรีปตเนตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงศิริพร สุภเกษ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๑๑
เด็กหญิงศิริวรรณ กุลวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๑๒
เด็กชายเครือง

่

ทองน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๑๓
เด็กชายคมสัน อุปชัย

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๑๔
เด็กชายชาญวิทย์ อินทรพุฒ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๑๕
เด็กชายธีระพงษ์ พิมพ์พวง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๑๖
เด็กชายพิทักษ์ ยาศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๑๗
เด็กชายปรมินทร์ จันมนตรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๑๘
เด็กชายอมรเทพ นันทะเสน

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๑๙
เด็กชายอัครวิชญ์ จันมนตรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๒๐
เด็กหญิงภาวินี อินธิเดช

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๒๑
เด็กหญิงณัฐติยา สีตา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๒๒
เด็กหญิงรัตนาสิริ สวัสดิราช

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๒๓
เด็กหญิงณัฐริกาญน์ ตาจุ่ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๒๔
เด็กหญิงพิมประภา แก้วสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๒๕
เด็กหญิงชลธิชา บุญจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๒๖
เด็กชายสันติ อุตมะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๒๗
เด็กชายสิปปกร สายแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๒๘
เด็กชายอดุลวิทย์ เขียวอ่อน

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๒๙
เด็กชายบัณฑิต จันมนตรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๔ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๑๓๐
เด็กชายวีระยุทธ นามวิชา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๓๑
เด็กชายรัฐวุฒิ ศิริจันดา

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๓๒
เด็กชายกุลนันท์ แสวงดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๓๓
เด็กชายศราวิน สาระมู

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๓๔
เด็กชายธวัชชัย ศรีปตเนตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๓๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ เมืองอินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๓๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

ทัดแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๓๗
เด็กหญิงศภรพร โสผล

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๓๘
เด็กชายปราโมทย์ โพธิวัน

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ นามมูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายธนาสิน คำแดง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๔๑
เด็กชายเกตุจินดา โยธานันท์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๔๒
เด็กชายธาวิน ธงชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๔๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สังขพงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๔๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นามวิชา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๔๕
เด็กชายกฤษดา สิทธิพร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๔๖
เด็กชายจักรภัทร ดวงแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๔๗
เด็กชายชิษนุชา นามวิชา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๔๘
เด็กชายพัฒนพงษ์ ศิริจันดา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๔๙
เด็กชายมีโชค เสนาพรหม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๕๐
เด็กชายฤทธิชัย นามวิชา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๕๑
เด็กชายธีระยุทธ ทองอ่อน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๕๒
เด็กหญิงจิรานัน เดชครอบ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๕๓
เด็กหญิงชนันภรณ์ ศิริจันดา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๕๔
เด็กหญิงฐิติภา แก้วคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๕๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา วงค์ปอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๕๖
เด็กหญิงดวงกมล ศรียะลา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๕๗
เด็กหญิงธนิสร จันทะศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๕๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เซสูงเนิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๕๙
เด็กหญิงปนัดดา บุญจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๖๐
เด็กหญิงพิมพ์นารา เกษร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๖๑
เด็กหญิงวรฤทัย ไพศาล

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๖๒
เด็กหญิงส้มโอ ขามแสนเทียะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๖๓
เด็กหญิงสุพิชญา สุดดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๖๔
เด็กชายชลนที ดอกดวง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๕ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๑๖๕
เด็กชายจตุรมิตร นมัสการ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๖๖
เด็กชายวีรภัทร โมตะมะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๖๗
เด็กชายชาญวิทย์ กุลวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๖๘
เด็กชายพีรพงษ์ แสงสิงห์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๖๙
เด็กชายอรงค์กต นามวิชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๗๐
เด็กชายสรยุทธ วรรณพฤกษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๗๑
เด็กชายเอกภพ ประวาฬ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๗๒
เด็กชายจตุรวิทย์ นมัสการ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๗๓
เด็กหญิงจิตราพร ศรีปตเนตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๗๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ มาสายออ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๗๕
เด็กหญิงพรพินิต นามวิชา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๗๖
เด็กหญิงไพรสันต์ สมรูป

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๗๗
เด็กหญิงบัณฑิตา เลิศผล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระมู

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๗๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีปตเนตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๘๐
เด็กหญิงนริทรา ศิริจันดา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๘๑
เด็กหญิงบุษดี โคโขโล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๘๒
เด็กชายจารุเมธ ผ่องศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๘๓
เด็กชายพิษณุ สังขะพงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๘๔
เด็กชายอุดม ศรีชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๘๕
เด็กชายเอกชัย สิทธิพร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ บ่อหิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๘๗
เด็กหญิงอรวรรณ สังขะพงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๘๘
เด็กชายกฤษฎา สวัสดิราช

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๘๙
เด็กชายณัฐชัย นันทะเสน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายสุชาติ แก้วเขียว

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๙๑
เด็กหญิงลดา ระถี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๙๒
เด็กหญิงสไบทิพย์ นามวิชา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๙๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

วันนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๙๔
เด็กชายเด่นดวง ประวาฬ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๙๕
เด็กหญิงพิชญา เทียมทะนง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๙๖
เด็กหญิงธิติมา ยาศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๙๗
เด็กชายธรรมรักษ์ บุญเสริม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๙๘
เด็กชายนันทวัฒน์ สังลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๑๙๙
เด็กชายปยะพงษ์ หอมจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๖ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายพีระพล ยาเคน

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๐๑
เด็กชายพรชัย ประวาฬ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๐๒
เด็กชายศราวุฒิ โพธิสว่าง

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๐๓
เด็กชายเอกบุรุษ ประสิทธิไชย

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๐๔
เด็กชายอภิรัชต์ สุภะเกษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๐๕
เด็กหญิงกิตติมา ยาหอม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงพิไลวรรณ ศรียะลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงลออรัตน์ คำสาลี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๐๘
นายวุฒิพงษ์ ภูมิรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๐๙
เด็กชายทวีชัย ปสสาสุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๑๐
เด็กชายศราวุฒิ มีธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๑๑
เด็กชายจิรวัฒน์ นันทะเสน

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๑๒
เด็กชายเกริกเกียรติ

์

คำผาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๑๓
เด็กชายอนันชัย ประวาฬ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ หงษ์อินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๑๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศิริจันดา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๑๖
เด็กหญิงแก้วตา เผือแผ่

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๑๗
เด็กชายธีรภัทร อัมพร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๑๘
เด็กชายณัฐพล ชาญเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๑๙
เด็กชายสราวุธ ศรีหาบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๒๐
เด็กชายบัณฑิต สุทธิประภา

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๒๑
เด็กชายเชิดชัย แซ่อึง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๒๒
เด็กชายณัฐพล หนูแก้วกล้า

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๒๓
เด็กชายนภดล เหมาะสมาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๒๔
เด็กชายนวภัทร แสนสนุก

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๒๕
เด็กชายพีรณัฐ แก้วการุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ พรมวาส

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๒๗
เด็กชายราชวงศ์ บุญมีมาก

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๒๘
เด็กชายวิทยา ผลบุญ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๒๙
เด็กชายวิศัลย์ศยา นักพรม

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๓๐
เด็กชายวีระวุฒิ มุ่งดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๓๑
เด็กชายศุภกฤต หลาบเหลือ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๓๒
เด็กชายสุรยุทธ แสสนโถ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๓๓
เด็กชายอนุรักษ์ มะโนราช

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๓๔
เด็กชายอภิชา สุขส่ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๗ / ๒๓๓

้
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ศก ๔๕๖๐/๗๒๓๕
เด็กชายอภิเชษฐ์ ทองมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๓๖
เด็กชายณัฐพล คงคำ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๓๗
เด็กหญิงกมลชนก โนนสูง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๓๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ ฝงนิล

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๓๙
เด็กหญิงณัฐณิชา สารสังข์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๔๐
เด็กหญิงรุ่งรุณ แสงสกุล

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๔๑
เด็กหญิงวณัฐธิตา จักธิฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๔๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ เชือคำจันทร์

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๔๓
เด็กหญิงสุพัตรา แสงสกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๔๔
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

ปฏิเหตุ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๔๕
เด็กหญิงอัญญาณี แสงสกุล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๔๖
เด็กชายพรชัย แก้วการุณ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๔๗
เด็กชายกฤษฎา แสงสกุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๔๘
เด็กชายพัฒนเดช บุญเหมาะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๔๙
เด็กชายธิชานนท์ สินให้อยู่สุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๕๐
เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์ศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๕๑
เด็กชายนฤเชษฐ์ แสงสกุล

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๕๒
เด็กชายปยวัฒน์ คงคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๕๓
เด็กชายพิพัฒน์ ปฏิเหตุ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๕๔
เด็กหญิงขวัญฤดี สมใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๕๕
เด็กหญิงไหมแก้ว แสงสกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๕๖
เด็กหญิงปวีณา แสงสกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๕๗
เด็กหญิงอรมณี บุดดีหงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๕๘
เด็กชายวิทยา แสงสกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๕๙
เด็กชายทองเพชร สุรินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายนฤเดช สิงโห

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๖๑
เด็กชายธีรภัทร มณีวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๖๒
เด็กชายพัชรพล กล้าหาญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๖๓
เด็กชายสงกรานต์ ธรรมสา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๖๔
เด็กหญิงกัลยาณี ปฏิเหตุ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๖๕
เด็กหญิงโชติกา โกศล

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๖๖
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ศิริถาวรชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๖๗
เด็กหญิงเนย หงษ์สมุทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๖๘
เด็กหญิงเอวิตา สุขส่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๖๙
เด็กหญิงวิจิตตรา สุวรรไชย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๘ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงวิไล มุ่งดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๗๑
เด็กหญิงอรวรรณ ยวนพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๗๒
เด็กหญิงดาราวดี พาละลิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๗๓
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วการุณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๗๔
เด็กหญิงสุมิตรา ท้าวนิล

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๗๕
เด็กหญิงนภัสสรณ์ ปฏิเหตุ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๗๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญมีมาก

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๗๗
เด็กหญิงธิติยากร ไชยรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๗๘
เด็กหญิงพรชิตา รักษาศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๗๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วงศ์ละคร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๘๐
เด็กหญิงจริยาภรณ์ ยืนยาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๘๑
เด็กหญิงจันทร์ทิวา ขึนเสียง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๘๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

นักพรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๘๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญมีมาก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๘๔
เด็กชายราชพฤกษ์ แสงสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๘๕
เด็กชายพีรพัฒน์ นันต๊ะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๘๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญจิตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๘๗
เด็กชายศรันย์ จงผสม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๘๙
เด็กชายคัมภีร์ จงสำราญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๙๐
เด็กชายเจษฎากรณ์ เจนเชียวชาญ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๙๑
เด็กชายชัยยาเขต จูมบาล

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๙๒
เด็กหญิงกนกอร ธรรมทะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๙๓
เด็กหญิงอาริยา เวียงคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๙๔
เด็กหญิงนัฐธิชา นักพรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๙๕
เด็กหญิงขวัญระชา นกโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๙๖
เด็กหญิงพรพิมล แก้วการุณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๙๗
เด็กหญิงอุดมพร สาลีทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๙๘
เด็กหญิงลัดดา คำภู

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๒๙๙
เด็กหญิงทวีทรัพย์ บุตรโคตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง บ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๐๐
เด็กหญิงลลิตา พิมพ์สมโภชน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๐๑
เด็กหญิงอภัสรา บุระณะ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๐๒
เด็กหญิงธันยารัตน์ พิมพา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงภัททิยา จันทศรี

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๐๔
เด็กหญิงวรรณวิสา สิงห์คำ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐๙ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๓๐๕
เด็กชายกฤติพงษ์ ศรีภา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๐๖
เด็กชายอุดมพงษ์ บุรกรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๐๗
เด็กชายจารุกิตต์ อินธิเดช

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ผลบุญ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๐๙
เด็กชายรฐนนท์ หอมหวล

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๑๐
เด็กชายภูวเดช มาลัย

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๑๑
เด็กชายวายุ จันทะศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๑๒
เด็กชายมงคล ดวงไชย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๑๓
เด็กหญิงวัลยา อุ่นอ้าย

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๑๔
เด็กหญิงนราธิป พิมพา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๑๕
เด็กหญิงเนตรนภา ชาวบ้านช่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๑๖
เด็กหญิงธัญรดา สุจิต

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๑๗
เด็กชายสุเมธ เนินนาน

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๑๘
เด็กชายพัฒนพี สุขวงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๑๙
เด็กหญิงนันทพร พยาเครือ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๒๐
เด็กชายพงศ์พล บุญเปริง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๒๑
เด็กชายเสิศชัย จันทร์สมุทร

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๒๒
เด็กชายกิตติภูมิ สารภาพ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๒๓
เด็กหญิงปญาพร กาลเมฆ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๒๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

ทองย่อม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๒๕
เด็กหญิงสุจิตตา บุญคุณ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๒๖
เด็กหญิงณัฐนิชา คลธา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๒๗
เด็กหญิงอริศรา หัสดรกิง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๒๘
เด็กหญิงเจวรี ดอกโศก

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๒๙
เด็กชายวีรภาพ ผลบุญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๓๐
เด็กชายจารุกิตติ

์

ไกรจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๓๑
เด็กชายชนะรัตน์ ปฏิเหตุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๓๒
เด็กหญิงสุภาวดี ดอกโศก

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๓๓
เด็กหญิงณัฐชุดา พิลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๓๔
เด็กหญิงกิตติญา วิเศษหมืน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงจุฬา จินดาสอน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๓๖
เด็กหญิงชยิสรา สุรสิงห์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๓๗
เด็กหญิงวิมพ์วิภา สังขาว

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๓๘
เด็กหญิงศิระประภา พิมพ์เสนา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๓๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุ่นเมือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๓๔๐
เด็กชายณัฐพงค์ จันทร์สมุทร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๔๑
เด็กชายภูบดินทร์ โพธิสุขไสย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๔๒
เด็กชายสิรภัทร ศิริศิลป

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๔๓
เด็กชายสุรชัย พลสงคราม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๔๔
เด็กชายศุภโชค ใจดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๔๕
เด็กหญิงกัญญาพร สุทวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานหนองคู วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๔๖
เด็กชายสัจจวัฒน์ ทิพย์สมบัติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๔๗
เด็กหญิงเกวรินทร์ ขุนศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๔๘
เด็กหญิงกวินทิพย์ ปกศรรัก

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๔๙
เด็กหญิงจิรฐา จันทร์ศรี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๕๐
เด็กหญิงยุภาสินี กันหะรักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๕๑
เด็กหญิงเอธยา พูนเจดีย์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๕๒
เด็กชายกรวิชญ์ บุญทาทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๕๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สุปตติ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๕๔
เด็กหญิงรสพร บรรลุ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๕๕
เด็กชายสุริยะ พัดมณี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด วัดหนองคู  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๕๖
เด็กชายนุชากร แสงสว่าง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๕๗
เด็กชายธนัชพร เถาว์ทุมมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๕๘
เด็กชายวีรภัทร ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๕๙
นางสาวอลิษา ไชยรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๖๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ พงษ์ศรีดา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๖๑
นางสาวสิรินาถ อุดมสุข

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๖๒
นางสาวศศินิภา ธานี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๖๓
นางสาวพิมพ์ประภา ทองปน

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๖๔
เด็กหญิงนาตยา โถคำนาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๖๕
นางสาววริศรา สุตันตังใจ

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๖๖
นางสาวกัญญารัตน์ อนงค์ชัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๖๗
นางสาวจิรัชญา กุจภิรักษ์

๑๓/๐๗/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๖๘
นายเจษฎา พิมพ์วงษ์

๐๔/๐๒/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๖๙
นายณัฐพล จวงพันธ์

๒๙/๑๒/๒๔๘๖
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๗๐
นายทศพล สุโภภาค

๐๑/๐๙/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๗๑
นายธีระยุทธ แสนทวีสุข

๐๙/๐๙/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๗๒
นายนันทวัฒน์ สุขอนงค์

๑๓/๐๒/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๗๓
นายบุดดา ศรชัย

๑๙/๐๒/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๗๔
นางสาวปยะนันท์ มุ่งสิน

๒๔/๑๑/๒๔๘๖
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๑ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๓๗๕
นางสาววิราวรรณ มาเลิศ

๐๓/๐๗/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๗๖
นางสาววิไรพร ผลรักษ์

๐๓/๑๒/๒๔๘๗ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๗๗
นางสาวสุวัจนี เสมาทอง

๑๖/๐๖/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๗๘
นางสาวอรอุมา กอจันทร์

๐๓/๑๒/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๗๙
นางสาวอัญชลีพร ดวงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๔๘๖
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๘๐
นางสาวอุษณีย์ บุญกอง

๐๓/๐๑/๒๔๘๖ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๘๑
เด็กหญิงภาพิมล อัมภรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง วัดนางกว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๘๒
เด็กหญิงณัชวรรณ ลำใย

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๖๐/๗๓๘๓
เด็กหญิงมลธิดา จันทร์ถา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๖๐/๗๓๘๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แอมรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๖๐/๗๓๘๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ กลีบจำปา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๖๐/๗๓๘๖
เด็กหญิงธิคัมพร วงษ์แดง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๖๐/๗๓๘๗
เด็กหญิงจิราพร ศรีรักษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๖๐/๗๓๘๘
เด็กหญิงวิประภา นันทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิลังกา

์

วัดโพธิลังกา

์

 

ศก ๔๕๖๐/๗๓๘๙
เด็กหญิงนิชาดา นิลแสง

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มีเครือ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๙๑
เด็กหญิงพิมพ์นภา ทองทิพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๙๒
เด็กหญิงศิริวิภา ธรรมวัติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๙๓
เด็กหญิงอาทิตยา แสงเนตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๙๔
เด็กหญิงยศวรรณ พรมฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๙๕
เด็กหญิงจีรนันท์ จันถา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๙๖
เด็กหญิงปทมาภรณ์ พาโยพัด

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๙๗
เด็กชายธนพนธ์ สุขสิงห์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๙๘
เด็กชายอรรถพล ขันทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๓๙๙
เด็กหญิงศิริยาพร ภูผา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายธงชัย ศรเพชร

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายเกศศักดิดา

์

จันทร์ดวง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๐๒
เด็กหญิงนันทิยา มาชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายชิตพล ศรีบุญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีต้อม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๐๔
เด็กหญิงวัทนวิภา ผ่านพรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาทรงธรรม วัดหนองทามใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๐๕
เด็กหญิงบุญตา ระนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๐๖
เด็กหญิงศิรารมย์ ปทุมวัน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๐๗
เด็กหญิงสุพิน เสนคราม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๐๘
เด็กชายอิทธิกร จรัญญา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ชำนาญยงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๒ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๔๑๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ห่อทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๑๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ปญจิตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๑๒
เด็กชายกนกพล พรำนัก

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๑๓
เด็กชายธนกร สืบสา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๑๔
เด็กชายนฤดล ไพรบึง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๑๕
เด็กชายกฤษฎา ศรีเอิบ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๑๖
เด็กหญิงมณียา พรมพิมาร

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๑๗
เด็กหญิงสุทธิดา โถทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๑๘
เด็กหญิงณัฐชาวดี ศรีสวย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๑๙
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ พันเกษราช

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๒๐
เด็กหญิงลลนา ปาฉลาด

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๒๑
เด็กชายกฤษฎา ใจกล้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๒๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

บุญมาเลียง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๒๓
เด็กหญิงชลันดา พโยม

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงฑิตยา มาระสา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๒๕
เด็กหญิงยอดเงิน ทองบัว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๒๖
เด็กชายกิตติชัย จงเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๒๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา โกศล

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๒๘
เด็กหญิงนวลินทร์ มะพลับทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๒๙
เด็กหญิงเพชรลดา คำเหล็ก

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๓๐
เด็กชายเตมีย์ สืนไชย

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๓๑
เด็กชายสิทธิพงษ์ โจมสติ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๓๒
เด็กชายสราวุธ จันดากุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๓๓
เด็กชายอนุภัทร สิมนาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๓๔
เด็กหญิงกรรณิกา แถบมูล

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๓๕
เด็กหญิงดวงฤทัย วรรณทวี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๓๖
เด็กหญิงทิชาภัทร์ แจ่มเชือ

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๓๗
เด็กหญิงปารณีย์ สิงห์ไกร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๓๘
เด็กหญิงพิยดา โกศล

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๓๙
เด็กหญิงรุ่งนภา แจ่มเชือ

้

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์ชืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๔๑
เด็กหญิงอภิญญา บุตรสุวรรณ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๔๒
เด็กหญิงชลธาร บุตรสบิน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๔๓
เด็กหญิงจันทิมา บุตรสุวรรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๔๔
เด็กหญิงสุมินตรา โกศล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๔๔๕
เด็กชายพิษณุ ศิรินัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๔๖
เด็กชายชัยณรงค์ ยาเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๔๗
เด็กชายกฏษฎา คำนึง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๔๘
เด็กชายธีรภัทร พรมเคน

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๔๙
เด็กชายฐิติพงศ์ วุฒิงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๕๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ โกศล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๕๑
เด็กชายอนาวิล ธรรมวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๕๒
เด็กหญิงวรรณิดา พันธ์สุโพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๕๓
เด็กหญิงเมย์วดี จูมครอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๕๔
เด็กหญิงณัฐฐาพร อู๋เถือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๕๕
เด็กหญิงสายรุ่ง กงล้อม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๕๖
เด็กหญิงโสภา โกศล

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์หอม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ แจ่มสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๕๙
เด็กชายเสาวณิชย์ ศรีโพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๖๐
เด็กชายวัฒพล ทองอ้ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๖๑
เด็กชายสุรเดช วารินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๖๒
เด็กชายวัฒพงค์ โกศล

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๖๓
เด็กหญิงสไบทิพย์ โพธิสาชัย

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๖๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีแพงมล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๖๕
เด็กหญิงพรฐิมา จูมครอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๖๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

เสาะใส
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๖๗
เด็กชายธรรมรัตน์ แจ่มเชือ

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๖๘
เด็กหญิงสุพัตรา แจ่มเชือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๖๙
เด็กชายศาสตราวุธ ใจทรง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๗๐
เด็กหญิงจีระนันท์ เมืองทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๗๑
เด็กชายอณุทิพย์ สุขจิตต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๗๒
เด็กชายภัทรบุญ สิงสีทา

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๗๓
เด็กชายภราดร ศรีรักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๗๔
เด็กหญิงศุภัชญา วงละคร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๗๕
เด็กหญิงพัชรธิดา ใสเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๗๖
เด็กหญิงศิรินทรา กองหิน

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๗๗
เด็กหญิงวราภรณ์ สุริยเลิศ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๗๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นัยนิตย์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๗๙
เด็กหญิงเขมวิกา ด่วนตะคุ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๔๘๐
เด็กหญิงสุภนิดา แสงทอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๘๑
เด็กชายทินกร เทนสุนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๘๒
เด็กชายศิวัฒน์ กาประสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๘๓
เด็กหญิงพัชราภา สามสี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๘๔
เด็กหญิงปภัชสร ขุมทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๘๕
เด็กหญิงพัชริดา นัยเนตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๘๖
เด็กชายณัฐพนธ์ พรมรักษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๘๗
เด็กหญิงผริดา บัวเตย

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๘๘
เด็กหญิงดรัลพร นรินนอก

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๘๙
เด็กหญิงจิรัชญา โคสารคูณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๙๐
เด็กหญิงวนิดา สำลี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๙๑
เด็กหญิงภานุมาศ ตามบุญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๙๒
เด็กหญิงสุวรรณี พรมรักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๙๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กกกนทา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๙๔
เด็กหญิงจันทิมา ธรรมประดิษฐ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๙๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมประดิษฐ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๙๖
เด็กหญิงอัญชลีพร หนองม่วง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดท่าสว่าง  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๙๗
เด็กชายทินภัทร โลหา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๙๘
เด็กหญิงนิวาริน ประจญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๔๙๙
เด็กหญิงกัณฐิกา วงษ์ษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๐๐
เด็กหญิงจรรยพร สายปญญา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๐๑
เด็กหญิงนริสา บุญเชิญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๐๒
เด็กหญิงชนรดี ศรีแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๐๓
เด็กหญิงชลิตา อินทร์อนันต์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๐๔
เด็กหญิงพิมพิกา ศรีหมตรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงวนิดา สุวรรณม่วง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๐๖
เด็กหญิงหัทยา สืบสา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงขัตติยา คำโสภา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๐๘
เด็กหญิงภัทราพร โคสัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๐๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

จันทะนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงอารายา พวงสุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดรุ่งอรุณ  

ศก ๔๕๖๐/๗๕๑๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ หงษ์ทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๑๒
เด็กชายฐาปกรณ์ ศรีละพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๑๓
เด็กชายชาญนุวัฒน์ พันธ์คำภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๑๔
เด็กหญิงภัทราวดี ท่อนทองแดง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๕๑๕
เด็กหญิงวิภาวดี แก้วรักษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๑๖
เด็กหญิงอรวรรณ พิลา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๑๗
เด็กชายชานนท์ สังลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๑๘
เด็กชายณัฐพล ศรีโทคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๑๙
เด็กชายศักราช พรหมโลกา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๒๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีปตเนตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๒๑
เด็กหญิงวราภรณ์ นาโควงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๒๒
เด็กหญิงสุภาพร ชนะวงศ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๒๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ มิงขวัญ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๒๔
เด็กหญิงพรนัชชา สมวงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงสุนิสา ศรีวัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๒๖
เด็กหญิงอรอนงค์ สุนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริจันดา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๒๘
เด็กหญิงเบญจพร ลาภประโยชน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงปณิตา ศรีรักษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๓๐
เด็กหญิงพรพิมล สาระมู

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา ชืนชาย

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๓๒
เด็กชายทิวากร อินธิราช

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๓๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ยาเคน

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๓๔
เด็กหญิงปรารถนา บุญให้

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๓๕
เด็กหญิงศรัญญา จันมนตรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๓๖
เด็กหญิงสุมาลี ศรีด้วง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๓๗
เด็กหญิงอรอุมา ทัพที

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๓๘
เด็กชายจิราธิวัฒน์ บุดดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๓๙
เด็กชายพีระพัฒน์ คาถา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๔๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ โถสันเทียะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๔๑
เด็กหญิงวรลักษณ์ เซสูงเนิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๔๒
เด็กชายธนพล พงษ์คำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๔๓
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ บุญเหลือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๔๔
เด็กหญิงวรรณิสา คิงคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๔๕
เด็กชายธนกร แก้วรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๔๖
เด็กหญิงณัฏฐานันต์ จันทร์โสภา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๔๗
เด็กชายบรรจง ทรงศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๔๘
เด็กหญิงคดิพร สินธิบุญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๔๙
เด็กหญิงชลลดา ต้นงาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๖ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๕๕๐
เด็กหญิงอนงค์นาถ ศิริจันดา

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๕๑
นายธีรพล สารีอาจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๕๒
นายอภิชาติ จันเทวา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๕๓
นายอัครพล สังขะพงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๕๔
นางสาวบุญญารัตน์ เพชรดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๕๕
นางสาวรัชนันท์ ศิรินัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๕๖
นางสาวสุดารัตน์ บุตรมัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๕๗
นางสาวสุภัทรา สุระสิงห์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๕๘
นายพงศกร คำพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๕๙
นางสาวจิตติมา คำแพง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๖๐
นางสาววรรณิสา นามวิชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๖๑
นางสาวนิตยา พละขันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๖๒
นางสาวสุภัสชา นามวิชา

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๖๓
นางสาวชลิตา พิมเสน

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๖๔
นางสาวทิพย์นภา ศรีฟา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๖๕
นางสาววรรณวิษา สุทธิวงศ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๖๖
เด็กหญิงศศิกร คำเพราะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๖๗
นางสาวศศิกานต์ มงคลแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๖๘
นางสาวสุภัสสร ยศศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๖๙
นางสาวกนกพรรณ ยศศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๗๐
นางสาวกานดา ยศศิริ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๗๑
นางสาวอมลวรรณ พันธ์งาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๗๒
นางสาวเกษนภา ลุนศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๗๓
นางสาวสุกัญญา บัวรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๗๔
นางสาวอรประภา คูณแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๗๕
นายเอกพันธ์ มณีรอด

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๗๖
นางสาวเบญจวรรณ สุขันธ์ชี

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๗๗
นางสาวพรวิภา พงษ์พิลา

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๗๘
นางสาววาสนา วงค์เศษ

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๗๙
นางสาวกัญญาณี ชาญฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๘๐
นางสาวจันฑณีย์ คำเพียร

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๘๑
นางสาวสุภัทรา วงศ์ศาธัมมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๘๒
นายธงชัย เมืองอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๘๓
นางสาวชลลดา ขุนนคร

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๘๔
นางสาวพิมพ์ชนก คำแพง

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๗ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๕๘๕
นางสาววรรณภา พันธ์เสน

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๘๖
เด็กหญิงนรีกานต์ ใจกล้า

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๘๗
เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๘๘
เด็กหญิงเกตน์นิภา ปฏิโชติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๘๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ มาพงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๙๐
เด็กหญิงชลดา สิงห์ซอม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๙๑
เด็กหญิงสุธาสินี สิงห์ซอม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๙๒
เด็กหญิงปยมาภรณ์ สิงห์ซอม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๙๓
เด็กหญิงสุธารินี ตรีกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๙๔
เด็กหญิงจันทกานต์ เลิศผล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๙๕
เด็กหญิงพรชิตา ดวงวงษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๙๖
เด็กหญิงพัชรา บุญรัตน์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๙๗
เด็กหญิงพิยดา สิงห์ซอม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๙๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ฉลาดลำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๕๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ จงเทพ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงชลธิชา วงษ์สมัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ คูหา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงมาริษา สิงห์ซอม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงนันทิดา สิงห์ซอม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงฐิติมา บวกกระโทก

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๐๕
เด็กหญิงเมทินี กิตติพนากูล

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๐๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงศุภศร แก้วรักษา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงเพ็นนภา วันทะวงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๐๙
เด็กหญิงจิตรดา ปุณประวัติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๑๐
เด็กหญิงสายสมร ศิริญาน

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๑๑
เด็กหญิงนิธิตา ศรีโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๑๒
นางธัญญธร สุมงคล

๒๓/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๑๓
นางพัชริดา บุญชิต

๒๒/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านคูบ
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๑๔
เด็กชายจักรกฤษดิ

์

บุตระดาษ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๑๕
เด็กชายธนพงษ์ ยศศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๑๖
เด็กชายวีรภัทร บุญรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๑๗
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ บุตระดาษ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๑๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชนะสงคราม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์ศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๘ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงธิยดา ชัยปญญา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๒๑
เด็กหญิงเนตรนภา นามวิชา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๒๒
เด็กหญิงพัชรา คำแพง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๒๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ลุนศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๒๔
เด็กหญิงอรพิมล เศษศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๒๕
เด็กหญิงอารีญา ลุนศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ลุนศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๒๗
เด็กหญิงจิรารัตน์ พลรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๒๘
เด็กหญิงเบญจพร ลุนศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๒๙
เด็กชายธนากรณ์ คำแพง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๓๐
เด็กชายกันตพงษ์ ยศศิริ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม
 

ศก ๔๕๖๐/๗๖๓๑
เด็กหญิงสุวิดา ไกรสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๓๒ เด็กหญิงจันทร์จำรัสพร
พลายด้วง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๓๓
เด็กหญิงพรวิมล นามโยธา

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๓๔
เด็กหญิงพิชชาภา บุญกันหา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๓๕
เด็กหญิงอรนิภา หนูนบ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๓๖
เด็กชายจามร พันธ์หนองแห้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๓๗
เด็กหญิงกันติยา สานุสันต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๓๘
เด็กหญิงชญานี คำหมาย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๓๙
เด็กหญิงโชติกา ขวัญกลาง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงดารินทร์ อินเสาร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๔๑
เด็กหญิงพิทยารัตน์ แพงยา

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๔๒
เด็กหญิงเสาวณีย์ สร้อยสิงห์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๔๓
นายไตรรัตน์ มูลคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๔๔
นายวราวุธ พรมเสนา

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๔๕
เด็กชายวัชชิระ บุดดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๔๖
เด็กชายสุธากร มีศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๔๗
นางสาวมุกดา ประสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๔๘
นางสาวศิรินภา โพธิสัย

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๔๙
นางสาวนัจพัฒน สารเสวก

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๕๐
นางสาวโญธกา สุขนึก

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๕๑
นางสาวปภัสรา โมครัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๕๒
นางสาวพรธิดา สามี

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๕๓
นางสาวสุดารัตน์ จินาวัน

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๕๔
นางสาวปยะธิดา วงศ์คำจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๖๕๕
นายชีวิน วงศ์คำจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๕๖
นางสาวจีระภา แขมคำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๕๗
นางสาวพัชรีพร ช่องงาม

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๕๘
นางสาวศศิธร ทุมพัฒน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๕๙
นายปฐวิน วงศ์จอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๖๐
นายประสาร แก้วกรมรัด

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๖๑
นายวุฒิพงศ์ วงศ์คำจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๖๒
เด็กหญิงชนิกานต์ ไวนุนาวัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ วัดบ้านไฮ  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๖๓
เด็กหญิงศิริวรรณ์ อุปคุต

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๖๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ อสิพงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๖๕
เด็กหญิงสุธาทิพ สุจริตประภากร

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๖๖
เด็กหญิงพรสุภัค พลแสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๖๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรียงยศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๖๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ พรมศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๖๙
เด็กชายนิธิกร กิงปอง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงมาศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๗๑
เด็กหญิงนุชนาฐ ตุ่มใสย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ วัดพิมาย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๗๒
เด็กหญิงไหมฟา พงษ์วัน

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๗๓
เด็กชายธนภัท ศรีระษา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๗๔
เด็กหญิงชนกานต์ แหวนเงิน

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๗๕
เด็กหญิงกรวรรณ ศรีสุข

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๗๖
เด็กหญิงพิมพ์พิกา มณีบุญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๗๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่านพินิจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๗๘
เด็กชายชัยพจน์ แหวนเงิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๗๙
เด็กชายธนวิชญ์ พิลา

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๘๐
เด็กชายจิรัฏฐ์ นรดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๘๑
เด็กชายพิชชากร จันทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๘๒
เด็กชายปยะพงษ์ วันทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๘๓
เด็กชายฉัตรชวาล กาละพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๘๔
เด็กชายจิรายุ ใจกล้า

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๘๕
เด็กหญิงกนิษฐา สายศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็ก วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๘๖
เด็กชายภัคพล มะแซ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๘๗
เด็กหญิงอนัสรา แก้วใสย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน วัดดวนน้อย  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๘๘
เด็กชายกฤษฏิทวัส

์

ยางงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๘๙
เด็กชายธีรภัทร พาหา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๐ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๖๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พาหา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๙๑
เด็กหญิงกนกอร แก้วใสย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๙๒
เด็กหญิงนำทิพย์ พวงวงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๙๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สู่บุญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมียงแคนดวน

่

วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แหวนหล่อ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๙๕
เด็กหญิงเปรมสินี สอิงทอง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดยางใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๙๖
เด็กชายชานุวัฒน์ วังกะชา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๙๗
เด็กหญิงโสภิตา อินทะมาตย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๙๘
เด็กชายประเสริฐ กิระหัส

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๖๙๙
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

จูมคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๐๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จะเยืองรัมย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๐๑
เด็กหญิงพิยะดา กาลพัฒน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๐๒
เด็กหญิงภานุมาส กมลพรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๐๓
เด็กชายศิวกร คำภิหนู

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๐๔
เด็กชายกฤษณพงศ์ รัตนะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๐๕
เด็กชายไกรพจน์ ปนแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๐๖
เด็กชายจตุรวิทย์ แก่นกุหลาบ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๐๗
เด็กชายจิรายุ ปะถานัง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ กองแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๐๙
เด็กชายทินกร คันทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๑๐
เด็กชายธราเทพ วงศ์จอม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๑๑
เด็กชายภูเบศ ลึกลาภ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๑๒
เด็กชายเลิศณรงค์ บุญขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๑๓
เด็กชายอุดมชัย ครองใจ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๑๔
เด็กหญิงจิลลาภัทร จันทร์โท

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๑๕
เด็กหญิงชลนิภา คำจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๑๖
เด็กหญิงณัฏฐา นิวาส

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๑๗
เด็กหญิงธัญญา ยอดทรัพย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๑๘
เด็กหญิงพรนภา สาบาล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๑๙
เด็กหญิงมลฤดี วิเศษพงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๒๐
เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ โสภาจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๒๑
เด็กหญิงวาสนา อาจดวงดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๒๒
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

จันทร์พุ่ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๒๓
เด็กชายกวินทร์ คำจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๒๔
เด็กชายชาคริส แก้วภักดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๑ / ๒๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๗๒๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ประจญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๒๖
เด็กชายภูวดล เงินยวง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๒๗
เด็กชายอมรเทพ รัตนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๒๘
เด็กหญิงกนิษฐา ทัยอ่อน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๒๙
เด็กหญิงจันจิรา คำจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๓๐
เด็กหญิงฐิติพร ในทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๓๑
เด็กหญิงดวงกมล อุรัญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๓๒
เด็กหญิงนันทนัท ครองเชือ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๓๓
เด็กหญิงนภาวัลย์ นิวาท

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๓๔
เด็กหญิงปุณณิศา บุญมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๓๕
เด็กหญิงปรียาดา บุตทะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๓๖
เด็กหญิงสุมลรัตน์ คำจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๓๗
เด็กหญิงอรฤทัย คล่องแคล่ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๓๘
เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วมีศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๓๙
เด็กชายวิศวะ คำภิหนู

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๔๐ เด็กหญิงจันจิราวรรณ
ริปูเปอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๔๑
นายณรงค์ศักดิ

์

คำจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๔๒
เด็กชายจักรพงษ์ ยอดกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๔๓
เด็กชายชาญชัย ลึกลาภ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๔๔
เด็กชายเด่นชัย กองแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๔๕
เด็กชายนครินทร์ ติงชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๔๖
เด็กชายพิเชษฐ์ สุวรรณเวช

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๔๗
เด็กชายธนนภัช มีศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๔๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

กองแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๔๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองพูน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๕๐
เด็กหญิงจุฑามณี สืบหล้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๕๑
เด็กหญิงญาณี คันทา

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๕๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลึกลาภ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๕๓
เด็กหญิงพุทธธิดา ระโส

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๕๔
เด็กหญิงมลฑิตา กาลพัฒน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๕๕
เด็กหญิงวงศา บุญมา

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๕๖
เด็กหญิงสุจิตรา รัตนะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๕๗
เด็กหญิงสุนันฑา นิวาส

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๕๘
เด็กหญิงสุนันทา สิมณี

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๕๙
เด็กชายสุปญญา พนิกรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๒ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายจตุรวิชญ์ สุวรรณโน

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๖๑
เด็กหญิงพรปรีดา ภูทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๖๒
เด็กชายศราภัทร พิเมย

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๖๓
เด็กชายจักรพรรณ มันคูณ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๖๔
เด็กชายมาวิน อาธิเวช

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๖๕
เด็กชายปยวัฒน์ แสงสาย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๖๖
เด็กชายก้องภพ คำนัน

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๖๗
เด็กหญิงกุ้งนาง บัวผัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๖๘
เด็กหญิงกนกนิภา ขันแข็ง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๖๙
เด็กหญิงมาริณี โชติสนธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๗๐
เด็กหญิงญาธิชา

เกษมรัตนพาณิชย์ ๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูซอด วัดคูซอด  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๗๑
เด็กชายพสิษฐ์ จูมจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๗๒
เด็กชายจรรยวรรธ พิทักษา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๗๓
เด็กชายพิพัฒน์ บุญหวาน

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๗๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ สาสีมา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๗๕
เด็กหญิงวิลาวัณย์ เขียนวงศ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๗๖
เด็กชายเพรชระ กึงวงศ์

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง วัดบ้านเอก  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๗๗
เด็กชายธนวรรธน์ ปญจา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๗๘
เด็กชายธนาทรัพย์ ได้การ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๗๙
เด็กชายสุนทร ศุภเลิศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๘๐
เด็กหญิงสุธาสินี วังคะวิง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๘๑
เด็กหญิงอภิญญา วิเศษสังข์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๘๒
เด็กหญิงอรอนงค์ พิทักษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๘๓
เด็กชายกชกร พงศ์พีระ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๘๔
เด็กชายภูธิป พันธ์ขาว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๘๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศุภเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๘๖
เด็กหญิงสัตตวดี ศรีษะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๘๗
เด็กหญิงสุนิสา วิเศษสังข์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๘๘
เด็กชายจิรกาล จันตะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๘๙
เด็กชายกฤษดา นามธรรม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๙๐
เด็กหญิงอารียา พงค์พีระ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๙๑
เด็กหญิงพรพิมล วิเศษสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๙๒
เด็กชายเจษฎากร เรียงสันเทียะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๙๓
เด็กหญิงประภัสสร ปราโมทย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๖๐/๗๗๙๔
เด็กชายธัญพิสิทฐ์ หวลคนึง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๓ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๗๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ขอดฝน

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๗๙๖
นายอัศวิน โจมสติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๗๙๗
นายชาติประสิทธิ

์

ชนะชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๗๙๘
นางสาวธัญรัตน์ ยิงชาติ

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๗๙๙
นายสุโข หวลคนึง

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๘๐๐
นางสาวมลิษา ขันชัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๘๐๑
นางสาวรุ่งฟา หวลคนึง

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๘๐๒
นางสาวกาญจนา ประชุมวงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๘๐๓
นางสาวยุ้ย วันเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๘๐๔
นางสาวสุกันยา จำปาแย้ม

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๘๐๕
นางสาวมีนา วันเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๘๐๖
นายอภิชาติ สารศาสตร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๘๐๗
นางสาวแพรไหม วาริสาร

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๘๐๘
นางสาวปทุมทิพย์ ทองคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว
วัดหนองอุดมวนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๗๘๐๙
เด็กชายอธิกรณ์ สว่าง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ นิราช

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๑๑
เด็กหญิงกานดา สุภาพ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๑๒
เด็กหญิงจารุวรรณ คำสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๑๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ภักดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๑๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ผิวอ่อน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๑๕
เด็กชายนันทวัฒน์ อุ่นเจริญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๑๖
เด็กชายตะวัน แสนดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๑๗
เด็กชายธนาธร เทศราช

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๑๘
เด็กหญิงพนิดา สุภะโค

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๑๙
เด็กหญิงณภัทร เศวตสุริยานนท์ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๒๐
เด็กหญิงวิภาดา ศรีมงคล ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๒๑
เด็กหญิงพรไพลิน ไชยทอง ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๒๒
เด็กหญิงแก้วกัลญา ศรีลาชัย ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๒๓
เด็กหญิงฐิติยา ดอกผล ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๒๔
เด็กหญิงสายชล กุลบุตร

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๒๕
เด็กหญิงธัญญา มาสกุล

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๒๖
เด็กชายวีระศักดิ

์

สิงหชาติ
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๒๗
เด็กชายวีรากร พุ่มโพธิ

์

๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๒๘
เด็กชายชาติชาย ผิวเพชร ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๒๙
เด็กหญิงปวีณนุช รักษาสิริ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๔ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณมาศ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๓๑
เด็กชายพงศกร ไสว

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๓๒
เด็กหญิงรัตติกร ธรรมบุตร ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๓๓
เด็กชายบรรพชิต โช่เงิน

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๓๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ พวงมาลัย ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๓๕
เด็กชายณัฐภูมิ จันทบุตร ๙/๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๓๖
เด็กหญิงรวิสรา เรืองสวัสดิ

์

๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๓๗
เด็กหญิงวิชญาดา เรืองสวัสดิ

์

๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๓๘
เด็กหญิงอัจจิมา แก้วลอย

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๓๙
เด็กหญิงณักมล เลิศศรี

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๔๐
เด็กหญิงธนพร สาระเจริญ

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๔๑
เด็กชายถนอมพงศ์ บุระกรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๔๒
เด็กชายสุรยุทธ รุ่งคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๔๓
เด็กชายศักดิดา

์

ลาฝอย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๔๔
เด็กหญิงอรุณรัฐ แสงประสาน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๔๕
เด็กชายกฤษกรณ์ มะปรางค์

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๔๖
เด็กหญิงจุติมา สิมนา

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๔๗
เด็กหญิงชาลินี สุตัญตังใจ

้

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๔๘
เด็กชายธนกฤต บุญเฟรือง

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๔๙
เด็กหญิงกนกภัทร ไชยศร

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ไชยสุวรรณ

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๕๑
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีมงคล

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๕๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ มาลีหวล

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๕๓
เด็กชายพชร สุนทรมาตร

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๕๔
เด็กหญิงชลธิชา เกษสระ

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๕๕
เด็กหญิงปาริฉัตร พันธุ์พงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๕๖
เด็กหญิงศิริวัญญา ผิวอ่อน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๕๗
เด็กหญิงอธิชา เทาศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๕๘
เด็กหญิงสุลิตา แห้วชาญ

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๕๙
เด็กหญิงชัญญานุช เทียนแดง

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๖๐
เด็กชายปญญากร เนียมจันทร์

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๖๑
เด็กหญิงอุไลรัตน์ ม่วงละออ

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๖๒
เด็กชายพีระพงษ์ วรรณทอง

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๖๓
เด็กหญิงเกษสุนีย์ ศรีมงคล

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๖๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รัตนเสร็จ
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๕ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๘๖๕
เด็กชายวรวิทย์ บุญมี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๖๖
เด็กชายวรวิทย์ อ่วมพินิจ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๖๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

โพธิศรี

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๖๘
เด็กหญิงพริมา สารีบุตร

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๖๙
เด็กชายณัฐพงษ์ พิมพ์ศร

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๗๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ พิมพ์ศร

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๗๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ พิมพ์มาศ

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๗๒
เด็กชายภัทราวุธ ศรีมันตะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๗๓
เด็กหญิงนฤทัย โชติทุม

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๗๔
เด็กชายชานน ชอบวิจักษณ์

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงชนิสรา กุมชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๗๖
เด็กชายนรินทร์ ฤทธิธรรม

์

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๗๗
เด็กหญิงธฤษวรรณ เรืองรฤทธิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๗๘
เด็กหญิงธัญชนก นนทะจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๗๙
เด็กชายชยธร พิศพงษ์

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๘๐
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ อุ่นแก้ว

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๘๑
เด็กหญิงชลธิชา ผิวอ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๘๒
เด็กชายทัศนีพล ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๘๓
เด็กหญิงทิพยากรณ์ ขันแก้ว

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๘๔
เด็กหญิงนภัชราภา กินนะรี

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๘๕
เด็กชายทวีทรัพย์ วรรณทอง

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๘๖
เด็กชายจิรายุทธ พงษ์เพ็ชร

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๘๗
เด็กชายนราธิป ศรีมงคล

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๘๘
เด็กหญิงนุชจรี โพธิแจ้ง

์

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๘๙
เด็กหญิงศิรภัทสร มาตรสันต์

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๙๐
เด็กชายณัฐภัทร หาญกันทร์

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๙๑
เด็กชายจิรพงษ์ อุ่นแก้ว

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เหล่าแตร

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๙๓
เด็กหญิงกวีกานต์ พลมณี

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๙๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไสว

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๙๕
เด็กชายวุฒิไกร ดับโศรก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๙๖
เด็กชายวีรภาพ ระงับภัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๙๗
เด็กหญิงศิรินันทร์ สายจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๙๘
เด็กชายภูมิภัทร อดิเรกสมบัติ

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๘๙๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีภักดิ

์

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๖ / ๒๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๙๐๐
เด็กหญิงกุลธิดา เลิศศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๐๑
เด็กชายชัชวาล พิมมาศ

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๐๒
เด็กชายทวิวัฒน์ สุดสังข์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๐๓
เด็กชายกรธนศร สุรักษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดกำแมด  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๐๔
เด็กชายพุฒิพงษ์ ระยับศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดบ้านบ่อ  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๐๕
เด็กหญิงกมลชนก สายสุนา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงจีรณา พลท้าว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๐๗
เด็กชายชัชวาลย์ เวชแพทย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๐๘
เด็กหญิงณัฎฐนิชา แสนดวง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๐๙
เด็กหญิงนิวดี สวนเสน่ห์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๑๐
เด็กหญิงปยนันท์ บุตรดาวงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๑๑
เด็กหญิงปสุตา จันสมุด

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๑๒
เด็กชายพัทธนันท์ ประสมบูรณ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๑๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุตรงาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๑๔
เด็กหญิงวรรณิภา ชาตรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๑๕
เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรดาวงค์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๑๖
เด็กชายภูวดล ตันหัน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๑๗
เด็กหญิงสรัญญา ชัยบังคม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๑๘
เด็กชายเอกราช เทากระโทก

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๑๙
เด็กชายจารุวัฒน์ สาลีทำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๒๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๒๑
เด็กชายณัฐพงษ์ เกตุหอม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๒๒
เด็กชายธนวัฒน์ ศรสิงห์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๒๓
เด็กชายสรศักดิ

์

จันทร์สมุทร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๒๔
เด็กชายสุริยฉัตร บุตรดาวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๒๕
เด็กชายอดิสรณ์ ระยับศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๒๖
เด็กชายอนุรักษ์ พันธมาศ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๒๗
เด็กหญิงฉันทิศา จันทร์สมุทร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๒๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๒๙
เด็กหญิงนริศรา สีตะวัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๓๐
เด็กหญิงบุญสิตา แสงสอน

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๓๑
เด็กหญิงจงมณี ธิมาชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๓๒
เด็กหญิงประภาศิริ เกตุกัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๓๓
เด็กชายสุพี ขวัญเมือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๓๔
เด็กหญิงเขมิกา จันทร์สมบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน วัดมัดกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๗ / ๒๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๗๙๓๕
เด็กหญิงจันทรารัตน์ จวงสังข์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๓๖
เด็กหญิงกุลนันท์ กันธรัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

วัดบ้านหนองปลาเข็ง
 

ศก ๔๕๖๐/๗๙๓๗
เด็กหญิงรุจิรา จันทร์แดง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

วัดบ้านหนองปลาเข็ง
 

ศก ๔๕๖๐/๗๙๓๘
เด็กหญิงอนุธิดา พลขันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

วัดบ้านหนองปลาเข็ง
 

ศก ๔๕๖๐/๗๙๓๙
เด็กหญิงสุพัตรา สีมาทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๔๐
เด็กหญิงดวงใจ คำแจ่ม

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๔๑
เด็กหญิงเรไร พิมพ์ไชย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๔๒
เด็กหญิงศิริเกษ พรมจารึก

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๔๓
เด็กหญิงอารียา ศรีนรคุต

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๔๔
เด็กหญิงอัจชฎา จันทร์ลา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๔๕
เด็กหญิงปทิตตา คำจันทร์ลา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๔๖
เด็กหญิงอริยา พงษ์สุวรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๔๗
เด็กหญิงบุษราภรณ์ สังวรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๔๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ลายงาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๔๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ชัยชนะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๕๐
เด็กหญิงจินตนา สว่าง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๕๑
เด็กหญิงวิกานดา สาวันดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๕๒
เด็กชายไชยภัทร อัปกาญจน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๕๓
เด็กชายภูรินทร์ เดชอุดม

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๕๔
เด็กชายสถิต เกือกูล

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๕๕
เด็กหญิงจตุพร วงค์ไชยา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๕๖
เด็กหญิงจารุมน พืนสวรรค์

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๕๗
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ ชัยชนะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๕๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ วงศ์เงิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๕๙
เด็กหญิงภัททิยา ภักดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๖๐
เด็กหญิงรัตนพร โพธิชัย

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๖๑
เด็กหญิงรุ่งนภา จันดีผิว

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๖๒
เด็กหญิงรุ้งสวรรค์ ชมภูวิเศษ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๖๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สิมมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๖๔
เด็กชายพรชัย บุญพอ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๖๕
เด็กชายวิรัตน์ ลันดา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๖๖
เด็กชายนนทกานต์ สุพันธมาต

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๖๗
เด็กหญิงนาตาลี ลุนศร

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๖๘
เด็กหญิงนัฐลดา ใจมนต์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๖๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทรการ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๘ / ๒๓๓

้
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ศก ๔๕๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายจักรกฤษ พิมพ์ทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๗๑
เด็กชายจุลศักดิ

์

สว่างภพ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๗๒
เด็กชายอนุชา เดชะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๗๓
เด็กหญิงกนกอร เติมสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๗๔
เด็กหญิงธิดาแก้ว ใสกระจ่าง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๗๕
เด็กหญิงนันทิดา สมหมาย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๗๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญช่วย

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๗๗
เด็กหญิงมุทิตา ภูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๗๘
เด็กหญิงสาธิดา ดวนใหญ่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๗๙
เด็กหญิงสุภาวี แก้วรักษา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๘๐
เด็กชายอนุชิต สินธุบัว

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๘๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ดวนใหญ่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๘๒
เด็กชายวัชรพงษ์ หงษา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๘๓
เด็กชายธารฟา ชลาศัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๘๔
เด็กหญิงปวีณา สารโท

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๘๕
เด็กหญิงพรมณี ทันสมัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ทอง สุขเสนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๘๗
เด็กหญิงเมศิยา กมลหัตถ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๘๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แพทย์อ้อ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๘๙
เด็กหญิงวรัญญา สีดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๙๐
เด็กหญิงศุจินทรา แก้วโดด

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๙๑
เด็กหญิงสิริวิมล อินตา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๙๒
เด็กหญิงสุภาวดี กินรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๙๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กันยา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๙๔
เด็กหญิงอันธิกา สุขหาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๙๕
เด็กชายกิตติภณ คำแพงจีน

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๙๖
เด็กชายเจษฏา แก้วอุดร

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๙๗
เด็กชายฐิติวรรธน์ คล้ายสุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๙๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สมบรรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๗๙๙๙
เด็กชายตรีเพชร สมจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๐๐
เด็กชายปุระชัย ดวนใหญ่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๐๑
เด็กชายสนธญา สง่างาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๐๒
เด็กหญิงจิราวรรณ ดวนใหญ่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ นามวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๐๔
เด็กหญิงนารีกานต์ อิสาณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒๙ / ๒๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๘๐๐๕
เด็กหญิงปุญยาวีร์ ทองเทพ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา โคตรวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๐๗
เด็กหญิงอรญา มังษา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์คูนอก

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๐๙
เด็กชายธนเกียรติ สมดอกแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๑๐
เด็กชายธีรวัฒน์ ดวนใหญ่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๑๑
เด็กชายฟุงเกียรติ ไชยวิเศษ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๑๒
เด็กชายศุภชัย ชนะชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๑๓
เด็กชายอธิวัฒน์ คำมาก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๑๔
เด็กชายอภิเชษฐ์ กันยา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๑๕
เด็กชายอานนท์ ผิวบาง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๑๖
เด็กหญิงกาญจนา สมันสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๑๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โนนสูง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๑๘
เด็กหญิงณัฐมน ดวนใหญ่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๑๙
เด็กหญิงณิชานันท์ บุญตา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๒๐
เด็กหญิงปภาวี ทองพูล

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๒๑
เด็กหญิงพุธิตา ไชยพิมูล

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๒๒
เด็กหญิงภิรมยา กิงเกษ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๒๓
เด็กหญิงวรรณฤดี ดวนใหญ่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๒๔
เด็กหญิงวรรณิสา อนุนัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๒๕
เด็กหญิงสมฤทัย ชนะชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๒๖
เด็กหญิงสิริวรรณ สารโท

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๒๗
เด็กหญิงอภิสรา อุบลเลิศ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๒๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ดวนใหญ่
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๒๙
เด็กชายฤทธิชัย

์

ใสกระจ่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๓๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

จำปา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๓๑
เด็กชายอนันตชัย ไตยวงค์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สมมุติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๓๓
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ อินตะนัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๓๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ อรทัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๓๕
เด็กหญิงอทิตยา พรรณา

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๓๖
เด็กหญิงอารีย์ โคสิตา

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๓๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ สมจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๓๘
เด็กชายดุสิต สำเภา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๓๙
เด็กชายนนทชัย เผดิม

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๐ / ๒๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๘๐๔๐
เด็กชายนิพนธ์ ประจิม

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๔๑
เด็กชายมนต์สิทธิ

์

มังษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๔๒
เด็กชายศุภกร ดวนใหญ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๔๓
เด็กชายศุภวิทย์ พรมชาติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุพรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๔๕
เด็กชายเอกลักษณ์ จันมณี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๔๖
เด็กหญิงณัฐชยา ใสเหล็ก

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๔๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ ธรรมวัติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๔๘
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ขันเสน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๔๙
เด็กชายชินราช มันคงดี

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๕๐
เด็กชายชินาธิป เล้าวาลิต

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๕๑
เด็กชายทีปกร ไกยสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๕๒
เด็กชายนพรัตน์ เกษกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายศิริชัย อำพัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๕๔
เด็กชายอภิวัฒน์ มนตรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๕๕
เด็กชายอมรเดช นามสีฐาน

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๕๖
เด็กหญิงกาญจนา จันมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๕๗
เด็กหญิงพิทยาธร บุญราช

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๕๘
เด็กหญิงวิจิตรา ใสกระจ่าง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๕๙
เด็กหญิงวิชญาพร เสนาจ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๖๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดวนใหญ่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๖๑
เด็กหญิงสุวนิตย์ บุญธรรม

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๖๒
เด็กหญิงสุวีรยา สมหมาย

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๖๓
เด็กชายเดชมนตรี อิสาน

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๖๔
เด็กหญิงกริสดา พรมชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๖๕
เด็กหญิงกฤติยา พรมชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๖๖
เด็กหญิงเฟองฟา สะสดแดง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๖๗
นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญวิเชียร

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๖๘
นางสาวบัวกนก เสาสุรินทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๖๙
นางสาวศิริรุ่ง ทวี

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๗๐
นางสาวสุดารัตน์ สมภารเพียง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๗๑
นางสาวอารีรัตน์ ดวนใหญ่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๗๒
นางสาวชลธิชา ชาญชิตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๗๓
นางสาวตะวัน พุทธา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๗๔
นางสาวนิชนิภา คำโสภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๑ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๘๐๗๕
นางสาวบุษยามาศ บุดดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๗๖
นางสาวปราณี ดารุณ

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๗๗
นางสาวพรนภา บุญสูง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๗๘
นางสาวพิยดา สวัสดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๗๙
นางสาวลลิตา ภาเฮือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๘๐
นางสาววิลาวรรณ เพ็งแจ่ม

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๘๑
นางสาวอาริดา สมจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๘๒
นายอภิวุฒิ วิจารณ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๘๓
นางสาวนุชจรินทร์ ทองปญญา

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๘๔
นางสาวพัชรี ยิงยง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๘๕
นางสาวสุดาทิพย์ ใสกระจ่าง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๘๖
นางสาวสุนิสา อุรา

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๘๗
นางสาวสุธิตา พิมพ์ทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๘๘
นางสาวพรรณิภา สมภารเพียง

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๘๙
นายอนุรักษ์ ดลเจือ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๙๐
นางสาวปณฑ์ชนิต สำเภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๙๑
นางสาวจินตนา อุทัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๙๒
นางสาวนงนาฎ อรทัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๙๓
นางสาวนันทิชา จันทะเสน

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๙๔
นางสาวพัชรี มังษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๙๕
นางสาวลัดดาวัลย์ ทองนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๙๖
นางสาวอภิสรา สุภาพ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๙๗
นางสาวชลธิฌา ใสกระจ่าง

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๙๘
นางสาวชุติมา บุญปลูก

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๐๙๙
นางสาวณฐพร ศรกุพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๐๐
นางสาวธิดาวรรณ ประเชิญสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๐๑
นางสาวนิตยา อำภา

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๐๒
นางสาวรวยริน ชุมจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๐๓
นางสาวสุดารัตน์ ศรีราชา

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๐๔
นางสาวสุธินี บรรลัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๐๕
นางสาวสุภาวดี บุญธรรม

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๐๖
นางสาวสุวนันท์ สารวัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๐๗
นายจักรินทร์ พงษ์สำราญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๐๘
นายณัฐนันท์ ดวนใหญ่

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๐๙
นายดนัย ดวนใหญ่

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓๒ / ๒๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๖๐/๘๑๑๐
นายธีระวัฒน์ เขมรัชต์เรืองกิจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๑๑
นางสาวสุกัญญา สาระพล

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๑๒
นางสาวอภิญญา จันทศิลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๑๓
นางสาวเพชรชรา ฤกษ์ชัยภูมิ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๑๔
นางสาวศศิธร จันอักษร

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๑๕
นายเอกราช กาฬพึก

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๑๖
นางสาวปนิตฐาภรณ์ สีสมาน

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๑๗
นายสราวุธ วิเศษสังข์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๑๘
นางสาวศิริบูรณ์ พิมาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๑๙
นางสาวสุวณี อิสาน

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๒๐
นางสาวหนึงธิดา

่

เกษแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๒๑
นางสาวนิภาพร วิถี

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๒๒
นางสาวพัชนิดา อรทัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๒๓
นางสาวสุภาวดี แก้วรักษา

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๒๔
นางสาวทิพวัลย์ พรมประเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๒๕
นางสาวคันธิมา สารโท

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๒๖
นางสาวมะลิวัลย์ มงคล

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๒๗
นางสาวศิริลักษณ์ คงคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๒๘
นางสาวอัฎฐวรรณ โคสิตา

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วัดดวนใหญ่  

ศก ๔๕๖๐/๘๑๒๙
เด็กหญิงเพชรราภา นามวิชา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๘๑๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ พิเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๘๑๓๑
เด็กชายกิตติชัย ขอดทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๘๑๓๒
เด็กชายคุณากร ศรีเมฆ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๘๑๓๓
เด็กชายภูวสิทธิ

์

หอมใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๘๑๓๔
เด็กชายศราวุฒิ จันทะศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๘๑๓๕
เด็กหญิงกนกพร หงษ์ทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๘๑๓๖
เด็กหญิงพรนิภา บัวงาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๘๑๓๗
เด็กหญิงสกาวใจ สิงห์ซอม

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

ศก ๔๕๖๐/๘๑๓๘
เด็กหญิงสุนารี ตะภูวิญู

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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