
ศ. ๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๐,๗๘๘ คน ขาดสอบ ๕,๖๒๒ คน คงสอบ ๕,๑๖๖ คน สอบได้ ๔,๓๕๐ คน สอบตก ๘๑๖ คน  (๘๔.๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงกฤษณา ดวงมาลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๐๒
เด็กหญิงกัญญานันท์

ศรีสุมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๐๓

เด็กชายกันตพงศ์ ทรงกลด
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๐๔

เด็กชายกิตติพร พรมศร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงจินดามณี จันทะเสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงจิราพร จันทร์มะณี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงชญานี ประครองศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๐๘

เด็กชายชัยชนะ งามแสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๐๙
เด็กชายโชคพิพัฒน์ สงวนโอษฐ ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑๐

เด็กชายณรงค์ ธรรมจันทร์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงทิฐินันท์ พันธ์เลิศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑๒

เด็กชายธนกร โคตรสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑๓

เด็กชายนรากรณ์ พิมศร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑๔

เด็กชายนัฐวุฒิ อินถา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑๕

เด็กชายนิติรัตน์ ทองกลม ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑๖
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สมหมาย ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑๗

เด็กชายภัทรพล จันทกร ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงยวิษฐา แก้ววงศา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑๙

เด็กชายวันเฉลิม เกไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒๐

เด็กชายเสริมหทัย ประชาราษฎร์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒๑

เด็กชายอนุชา โคตรพันธ์ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒๒

เด็กชายอภิชาติ พรรณา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒๓

เด็กชายอัครเดช สุวะพัฒน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒๔

เด็กชายจรัลวริทธิ

์

ออมชมภู
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแกด วัดโนนแกด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒๕

นายอาชัญ แสงอรุณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒๖

นางสาวชลิตา ด้วงแก้ว
๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒๗

นายฐาปกรณ์ ใบเขียว ๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒๘

นางสาวทิพย์วารี โสพัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒๙

นายวุฒิไกร จิตรวานิชกุล ๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓๐

นางสาวสุภาภรณ์ สองศร ๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓๑

นายกฤษณพงศ์ สุพรรณ
๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓๒

เด็กชายเจษฎาวุธ อ่อนลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓๓

เด็กชายธีรภัทร ปราบภัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓๔

เด็กชายวุฒิชัย เสมไธสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓๕

นายอภิชัย ดวงศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓๖

เด็กชายณฐพล กองสินแก้ว
๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓๗

เด็กชายธนาตย์ ศรีพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓๘
เด็กหญิงลิลิเซีย โมนี

สมอ
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงศิริวิภา ส่งเสริม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงจันทิมา สมบูรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔๑

เด็กชายฉัตรมงคล ไชยสุนทร ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงณภาภัช แนวมัน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔๓

เด็กชายทัพพ์ พืนพันธ์

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงธนภรณ์ แซ่จึง ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔๕

เด็กชายพิชิตชัย สังข์ภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงภัทรวดี สังสีแก้ว
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔๗

เด็กชายภูวเนศวร์ เครืองพาที

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔๘

เด็กชายอัคคเดช ดีเลิศ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔๙

เด็กชายจิรโชติ ขุมทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕๐

เด็กชายอนุชา บุรณะ ๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕๑

เด็กชายจักรินทร์ ศรีทอง ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕๒

เด็กชายณัฐพล พวงพลอย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕๓
เด็กหญิงลัดดาวรรณ

ขันทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕๔

เด็กชายจิรโชติ สำเร็จ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕๕

เด็กชายธนโชติ หานุกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕๖

เด็กชายนพอนันต์ ยืนยง ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕๗

เด็กชายภาสิน ปราบวงษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕๘

นางสาวกาญจนา สุระเสน
๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕๙

นางสาวกาญจนา ฮุยพรมมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖๐

นายเกรียงไกร มุกอาสา ๑๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖๑

นางสาวแกนกานต์ งาหอม
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖๒

นายณรงค์ศักดิ

์

วิบุญอรรถ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖๓

นางสาวเดือนฉาย อุ่นคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖๔

นางสาวนวรัตน์ โพธิสาร
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖๕

นายนัทธพงศ์ เทาศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖๖

นายพัชรพงศ์ พรมพิลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖๗

นายภัทรพิสุทธิ

์

ทิดมนตรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖๘

นางสาววรรณวิสา ปาณะที
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖๙

นางสาววิลาวรรณ ฉัตรสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗๐

นางสาวสิราวรรณ ไชยสุวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗๑

นางสาวสิริวิณี สร้อยสน
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗๒

นางสาวอนันยา ธะนะชาติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗๓

นางสาวจีราพร งอมสงัด ๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗๔

นางสาวจีราภา งอมสงัด ๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗๕

นางสาวณัฐลิน ทองละมุล ๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗๖

นางสาวณัฐสุรางค์ เซ็นกลาง ๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗๗
นางสาวเบญจวรรณ

พันธุชาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗๘

นางสาวพัชรพร จันทสอน ๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗๙

นายพัฒชราภร จันแดง
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘๐

นางสาวมนัสวี โพธิสาร ๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘๑

นายวิรวัฒน์ ใจเฉียง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘๒

นางสาวสิรินดา แสงแดง
๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘๓

นางสาวสุธิดา นวลหงส์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘๔

นางสาวดาริกา แสงสุวรรณ ๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘๕

นางสาวธิดารัตน์ ปุริวัน ๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘๖

นางสาวน้อย สายจันทร์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘๗

นายบุตรศกรณ์ พลายงาม ๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงศศิธร วันแพง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘๙

นางสาวสุทธิดา อาจภักดี ๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงสุนารี สอดศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงสุพัตรา มหาวงศ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙๒

นางสาวสุภาวดี นาคอ่อน ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙๓

นายอภิชาติ ยอดแสง ๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙๔

นายอมรเทพ พุ่มพฤกษ์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙๕

นางสาวอรยา สายพิน ๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙๖

เด็กชายชินกฤต สินทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙๗

เด็กชายดนัยณัฐ ศรชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีโนเรศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙๙
เด็กหญิงนันทวรรณ โทพันธ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐๐

เด็กชายปญญา ศรีเสน
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐๑

นายปุญญพัฒน์ ศิริพรรณ ๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทศภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐๓

เด็กชายภูวาสิต วระราช ๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงมลธิดา สุดสังข์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐๕

เด็กชายมานพ แก้วกอง ๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงรัชนก รุ่งเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐๗

เด็กชายศักดิชัย

์

ศรีผ่องใส
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐๘

เด็กชายกรกต นิลสินที ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ คงธนาพรบุญ ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑๐

เด็กชายกฤตพจน์ สุวรรณศรี ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑๑

เด็กชายกฤษณะ ธรรมพร ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เก่าด่านจาก
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑๓

เด็กชายทองพูน พุทธสุข ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑๔

เด็กชายธนากร เลขกลาง ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑๕

เด็กชายธนากร สมสะอาด ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑๖

เด็กชายธวัชชัย กลินกุหลาบ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑๗

เด็กชายธีรพงศ์ ศิลาชัย
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑๘

เด็กชายธีรภัทร จันทร์เขียว
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงนันทกาญ เอียมฉวี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ อรทัย ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงนำฝน พรมชืน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒๒

เด็กชายนิติพงษ์ กาหลง ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงปนิดา สุริยะธรรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงปภัสรา นำนวล ๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒๕

เด็กชายประทีป สืบสี ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒๖

เด็กชายประเวศ สืบสี ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒๗

เด็กชายประสิทธิ

์

ไพรบึง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒๘

เด็กชายปริญญา อินธิกาย ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒๙

เด็กชายพณาพร เทพรินทร์
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงภานรินทร์ บุญคุ้ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓๑

เด็กชายรจนา ผิวคำ ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงรุ่งนภา เหลืองกะโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓๓

เด็กชายลิขิต แก้วภักดี
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓๔

เด็กชายศีรชัช ซุยโล้น ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงสรรค์พร คำมานิตย์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓๖

เด็กชายสุขสันต์ ปางสุข ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงสุชาดา ศาลางาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ระยับศรี ๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงสุลัคนา เทียนแย้ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงโสรยา ลิมบุญรอด

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ทวีลาภ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงอรทัย กังสดาร ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงกฤติกา ตีเงิน
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔๔

เด็กชายกฤษนัย สมบูรณ์ศักดิศิริ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔๕
เด็กหญิงกาญจณสุดา

ทองเสริม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงเกดมณี ศิลานิล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงจงใจ เจนจับ ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงจรวยพร นรนาด ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา วิงวัน
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕๐

เด็กชายจิรโชติ พรมชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕๑

เด็กชายชนน นาคแสง ๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงชลธิดา ดอกพวง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงชาลิสา ยะจินดา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕๔

เด็กชายโชติรัตน์ กันสูง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕๕

เด็กชายฐิรัสชัย เทพรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงณัฎฐา ไชยลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไชยสุวรรณ ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองแสน ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ เทศกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงธนัชพร บุดดีเคน ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖๑

เด็กชายธันยธรณ์ โลนุช ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖๒

เด็กชายธีรพันธ์ ศรีจันทร์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖๓

เด็กชายธีราทร เกือกูล

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงนัฐตยา ไชยขันตรี ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงนำเพชร อ่อนอุทัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา อุนัยบัน ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงปฏิพร ทับบุญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖๘

เด็กชายปวริศร์ สุระเสน ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงปาลิดา โกศล
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗๐

เด็กชายปุณวิชญ์ ปทุมสูตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗๑

เด็กชายพบธรรม รัตนวงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงพรชิตา สีขิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗๓

เด็กชายภุมเรศ เชิดรัมย์ ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗๔

เด็กชายภูมิศิริ ทวีชาติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗๕

เด็กชายมานพ วงษ์ประจักร์
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สมวงค์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงลลิตา ปนทอง ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗๘

เด็กชายวงศธร ช่อสูงเนิน
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงวรนุช ดอกหอม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงวรรณรัตน์ สวยสอาด
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘๑

เด็กชายวิชชากร คำวัง
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘๒

เด็กชายวิทวัส จันทร์กอน ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงวิไลพร ทองจันทร์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘๔

เด็กชายวุฒิชัย พันธ์พูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘๕

นายศราวุธ วงษ์พิทักษ์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘๖

เด็กชายศุภกฤษ หมันไร่

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงสรัสวดี ถนอมศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘๘

เด็กชายสายฟา หล้านําคำ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงสายสุดา ภูครองทุ่ง ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงสุวรรณา พัฒนะพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงอนิตยา บุญมาก ๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙๒

เด็กชายอนุชา อินตาพวง ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงอฤศรา ถาวรพร้อม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙๔

เด็กชายอลงกร คงสนอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยโชติ
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙๖

เด็กชายอานนท์ รู้สุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงอุษนีย์ ลือนาม ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงไอรินทร์ ไชยโยธิน ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงขนิฐา สร้อยทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงธัญรดา วังเว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงธัญวลัย วังเว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐๒

เด็กชายวุฒิชัย ชูกลินหอม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงสุณีภา มณีวรรณ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงอักษราภัค ชนะงาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐๕

เด็กชายครรชิต พลอินทร์ ๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐๖

เด็กชายทินกร ศรีตระการ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐๗

เด็กชายธนพล อันอดิเรกกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐๘

เด็กชายธนากร ภูทิพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐๙

เด็กชายบุญสิทธิ

์

ปทมะ ๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑๐

เด็กชายปุณณวิช ศรีโยธี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยเนตร ๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ หนุนวงศ์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑๓

เด็กชายรักเกียรติ วิถี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑๔

เด็กชายวีรวัฒน์ บัวจันทร์
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิขาว

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงสุพรรณวดี หล้าสงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑๗

นางสาวอรวรรณ โพธิขาว

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงชืนนภา

่

สมานทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑๙

เด็กชายณรงค์ อัศวสมพล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงธนพร ทองพูน
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงนภัสรา โยยรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงเปรมยุดา บุตรมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒๓

เด็กชายภัทรพล สาระมู
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิชัย

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ใจตรง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒๖

เด็กชายกิตติธร คำทวี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงชัญญานุช ณุวงศ์ศรี ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒๘

เด็กชายณัฐดนัย ภูมิลำเนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงบุญญาดา ภักดีสมัย
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓๐
เด็กหญิงเบญญาภา ผิวขาว ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงปนัณดา เทพวงค์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงปยะมน มาละนัย ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓๓

เด็กชายปยะราช คำผง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓๔

เด็กชายพรเทพ ออมชมภู
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงพิชญา ต้นทอง ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓๖

เด็กชายภูธเนศ ยังยืน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓๗

เด็กชายภูเบศวร์ อุ่นญาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงมนปริยา เพ็งภา
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ ทองบุราณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงศิริญา หงษ์ศิริ ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔๑

เด็กชายสราวุฒิ สามนาค ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงสิรภัทร อิมกระโทก

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔๓

เด็กชายอมรเทพ ฉิมมณี ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เขียวสะอาด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิริจันทร์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔๖

เด็กชายจักรพงษ์ ปดชา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงธิติมา สายแสน
๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงปวีณา ประนม ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔๙

เด็กชายเทิดพงษ์ บุดดาวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕๐

เด็กชายเริงชัย ชมจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงวรัญยา แสงพยับ ๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕๒

เด็กชายพลรวัช ส่องกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕๓

เด็กชายรชต ขวัญทอง ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕๔

เด็กชายภูรินทร์ ไชยบำรุง ๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางเอือด วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ ผดุงชาติ ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางเอือด วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงอภิสรา คำเกตุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเอือด วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงอรวรรณ ขันติวงษ์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางเอือด วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕๘

เด็กชายเอนก ดอนอ่อนเบ้า
๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเอือด วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕๙

เด็กชายนัฐชนนท์ ลุนพงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงสุจิตรตา ไชยวัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ อย่างร่มเย็น ๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงอารญา สมัครผล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ โนนสูง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงเนาวรัตน์ นาโนน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงสุภาพร อย่างร่มเย็น ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ สายเพ็ชร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงญาณัจฉรา ใยอาจ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงภคอร สืบบุตร ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงมาริสา รัชกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศิริจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ สีงาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เบ้าทอง ๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ภาดี
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗๔

เด็กชายสุทิน บุญจันทร์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงวิชญาพร ศรีตะสาร ๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงชมพูนุช สิมพันธ์ ๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗๗

เด็กชายเจษฎากร บุญเฉลียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ผสมวงศ์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗๙

เด็กชายธนากร ยาทองไชย
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘๐

เด็กชายนที พรมดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงประนัสดา ไกยะวินิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘๒

เด็กชายพิทักษ์ จงรักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘๓

เด็กชายภานุสิทธิ

์

พรมดี ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘๔

เด็กชายภูธเนศ บัวนาค
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘๕

เด็กชายวรงค์ทิตต์ สีคำ ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘๖

เด็กชายวัทธิกร รุ่งแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงเวธกา สายกระสุน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘๘

เด็กชายศุภกิจ บุตรงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงสุธินี อ่อนดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงสุนันธินีย์ ประนัดสังข์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

พรมดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙๒

เด็กชายเอกชัย ยังวารี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙๓

เด็กชายเอกชัย แสนโสม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พิมพ์แพน ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงชรัญญา คำวงค์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงญาณิศา อารัตผล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ทิพย์พิมพ์วงศ์
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙๘

เด็กชายทรงพล กายแก้ว ๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙๙

เด็กชายธนกฤต แสงคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงธิดา พาละ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงธิติวรดา กายแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐๒

เด็กชายนนทกร ปองไป
๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐๓

เด็กหญิงเบญจพร แก้วอมร ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงแพรวิลัย กายแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐๕

เด็กชายระพีพัฒน์ วงษ์ทอง ๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงวิชิตา สกลพรรค
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงศิริยลดา มังคลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา หลักหนองบุ ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา แหล่งหล้า
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงสุกัญดา กุดสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑๑

เด็กชายอนุชัย ดวงใจ
๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑๒

เด็กชายอนุวัต บุญเฉลียว ๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงอมลธีรา แหล่งหล้า
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงอารียา พรมดี
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑๕

เด็กชายก้องภพ พรมดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑๖

เด็กชายโกมินทร์ สุวรรณสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ผสมวงศ์
๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑๘

เด็กชายคชสาส์น ทองทับ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงชญาดา ช่างเพชร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒๐

เด็กชายณัฐพนธ์ ปนท่าโพ ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒๑

เด็กชายณัฐวิทย์ อารีย์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงปานตะวัน มุศิริ ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงภัทรสุดา มังคลา
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒๔

เด็กชายภูริทัต โสวรรณี ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงยุพาพร เชือโชติ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงรวิยา บุญเฉลียว ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒๗

เด็กชายวรัญู สิงห์ทุย ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒๘

เด็กชายวิทวัฒน์ หิรัญหลวง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒๙

เด็กชายศราวุฒิ นาคนาคา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงสุจิรา บุ้งทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓๑

เด็กชายสุรชัย เทียมทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงอัจฉรา สุนทรวิภาค
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงปยะธิดา เพ็ชรรินทร์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนแวงแก้ววิทยา วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓๔

เด็กชายอานนท์ มุขขันธ์
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงนันติยา วันยาว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงอารียา ก้านอินทร์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓๗

เด็กชายอนันตโชค ชาลี ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓๘

เด็กชายอนุเทพ พิมพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ทองมาก
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔๐

เด็กชายวีรศักดิ

์

ภูคะฮาด
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔๑

เด็กชายจุฬพัฒน์ ไพฑูรย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงปณิตตา ประเสริฐศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงวริศรา นามูลตรี ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔๔

เด็กชายจักรกฤษ บาอินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงลลิตา แหวนเพ็ชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔๖

เด็กชายภูบดี รัชนีภาค ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงเกวลี ศรีชมพู ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงตรงพร มาดขาว
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ภูลาด ๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕๐

เด็กชายวิษณุ กิงเพ็ง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕๑

นางสาวพิมธิดา พิมพ์สมาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕๒

นางสาวสโรชา ตาดำ ๐๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕๓

นางสาวสิรินรัตน์ ช่างตึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕๔

นางสาวสุทธิดา ช่างตึก
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕๕

นางสาวณิรชา ลำภา ๑๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕๖

นางสาวสุภาภัค หาสุข ๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕๗

เด็กชายกชพร ห่อทรัพย์ ๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕๘

เด็กชายเขตชิน จันทร์ลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕๙

นายชินกร อินธิเดช
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เวียงจันทร์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖๑

นายธนากร วรรณทวี ๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖๒

นายธีรพัฒน์ เกิดคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖๓

นางสาวประภัสรา สารจันทร์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ ปลีประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖๕

นางสาวสมร สิมณี ๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา สีลาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖๗

เด็กชายก้องเกียรติ เซียงฉิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงจิรนันท์ สิงหะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงชาศิณี พิเมย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗๐

เด็กชายธนศักดิ

์

โสภาดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗๑

เด็กชายธีรภัทร หอมสมบัติ ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗๒

เด็กชายนพชัย เข็มละทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗๓

เด็กชายนันทพงษ์ พิมสนัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงนันทิตา โสดา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗๕

เด็กชายพงศกร มาพงษ์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงฟาริดา เกียรติยศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงมลฤดี สีงาม ๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗๘

นายเมธี สุระเสน
๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงวนิดา ยอดทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงวริศรา ลาภเลิศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘๑

เด็กชายศิวกร นามโคตร ๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงสิริมาส นรินทร์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘๓

เด็กชายกฤษดา ชนะวงค์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงมารีษา โสดา ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘๕

เด็กชายศุภวิชญ์ หอมสมบัติ
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘๖

เด็กชายสุรชาติ สุขสนอง
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘๗

นายกิตติพันธ์ กลำโภช
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘๘

เด็กชายผดุงศักดิ

์

สันทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงสรัลชนา ขุนแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงสุพัตตา ถนอมพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙๑

เด็กชายจิรกิตติ

์

จันทาทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงจิตรทิพย์ วงศ์สามารถ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ ศรีไกร
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงปณิตา ศรีรักษา
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙๕

เด็กชายประวิทย์ ศรีพิทักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙๖

เด็กชายพงษ์ธาฎา สิมณี ๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙๗

เด็กชายมินธดา เสนาสี ๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงสมสุดา อาบทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงสุจิตรา ไกรษี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงกุลธิดา แก้ววงษา ๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงษ์วิลา ๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงชนกนันท์ เทพแพง ๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐๓

เด็กชายชัยมงคล เพชรคง ๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงณัฐวิภา สิมณี ๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐๖

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสมบัติ ๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐๗

เด็กชายนรากูล กำเนิด ๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐๘

เด็กชายภูริภัทร นาคูณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงวรรณษา สุระเสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑๐

เด็กชายวัชระ โยธี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑๑

เด็กชายสิทธิรัตน์ สวนนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงสุณิสา สีแดด
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงอรจิรา คำจันทร์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑๔

เด็กชายกรณ์ดนัย ศิริญาณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑๕

เด็กชายจิระพงษ์ ท่อนทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑๖

เด็กชายชินกฤต สืบสัตย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑๗

เด็กชายโชคอนันต์ เชือทุม

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑๘

เด็กชายณัฐพล เทียนอ่อน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑๙

เด็กชายธรณ์เทพ ศรีรักษา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงธิมาพร ความลำ
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒๑

เด็กชายนราธิป จันทร์ถา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงนิตยาพร วงค์ประเทศ ๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒๓

เด็กชายภาณุพงศ์ เขียวอ่อน ๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เพชรดำดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒๕

เด็กชายสมคิด ศรีรักษา ๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒๖

เด็กชายสัณหณัฐ ศรีรักษา ๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงสุวิภา กลินมณฑา

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒๘

เด็กชายอดิเทพ เจริญทัศน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒๙

เด็กชายอิทธิชัย ไกรษี ๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓๐

เด็กชายเอกลักษณ์ เต่าทอง ๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖

๐)

วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงกุลวรา อัมพร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓๒

เด็กชายจักรี แก้ววงษา ๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงจิตติภา คำอุดม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

แก้ววงษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓๕

เด็กชายทัศไนย ลานนท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓๖

เด็กชายธนภูมิ ขันคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงเนตรนภา อัมพร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงพชรพร แก้วรักษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓๙

เด็กชายสิทธิโชค ศิรินัย
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา จันทะพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔๑
นางสาวสุรางคนางค์

แก้วรักษา ๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔๒

เด็กชายอานนท์ ทันเต
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงจิดาภา อินธิ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงดวงแก้ว มะลิวัลย์ ๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไก่แก้ว ๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงปริยากร วงค์พุฒ
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔๗

เด็กชายภาณุพงษ์ ใจทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔๘

เด็กชายภูมิรพี ชูชีพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔๙

เด็กชายรัตนโชติ ชนะวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕๐

เด็กชายวุฒิชัย แสงกล้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕๑

เด็กชายสุรชัย ศิรินัย ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงอาภัสรา ศรีรักษา ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สาระมู ๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕๔

เด็กชายกฤตเมธ พันธ์สาลี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕๕

เด็กชายกฤษติพงษ์ ฑีฆะพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕๖

เด็กชายจักรพงษ์ วงค์พุฒ ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕๗

เด็กชายจุฑายุทธ เสาเวียง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕๘

เด็กชายฐิติกร ศิรินัย ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕๙

เด็กชายณัฐดนัย ใจแจ้ง ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงนิภาวรรณ เผียงสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ วงค์พุฒ
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงศศิธร ศิรินัย
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงศศินา ปดชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ขันธุ์วงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖๕

เด็กชายสุภคม จันทมาตย์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาลัย วัดบ้านจาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖๖

เด็กชายศักรินทร์ สุขอ้วน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖๗

เด็กชายเอกราช ศิริโท
๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ หมายมุ่ง ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖๙

เด็กชายอลงกรณ์ มาพงษ์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗๐

นายชัยนันท์ พันธ์ผา
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนผักแพววิทยา วัดผักแพว  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗๑

นางสาวสุพรรษา ข่ายทอง ๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนผักแพววิทยา วัดผักแพว  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗๒

นายกฤษณพงศ์ อุ่นเรือน ๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗๓

เด็กชายต้นตการ ศรกิจ
๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗๔

เด็กชายวรากรณ์ กิมเกลียง

่ ้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองคำ ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗๖

เด็กชายสุธีร์ ดาสันทัด ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) วัดโนนสัง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗๗

เด็กชายศุกรีย์ ตะนะสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงวรรณิษา สาบุ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงกนกอร สุรมิตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงกมลชนก โถทอง ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงกมลชนก โสรส ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘๒

เด็กชายกฤชฏา ชมภู
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘๓

เด็กชายกฤติน ทวิโยค
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงกฤติยา ภูหมืน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

อาจศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘๖

เด็กชายกฤษดา กุแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กุแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงกัญญาภัค จำป ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘๙

เด็กชายกิตติพศ เก็ณพล ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙๐

เด็กชายกิตติภณ พิบูลพงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กิตติพันธ์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงขวัญจิรา แสงศร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ชาตะรี ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙๔

เด็กชายคุณานนท์ สุภาพ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙๕

เด็กชายจตุพักต์ อินทรกันหา ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงจริยา หล้าศรี
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเฌอ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙๘

เด็กชายจิระพงศ์ นราวงษ์
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงจิรัชยา เกษลคร ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

ติละบาล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐๑

เด็กชายเจษฎากร เชืออินทร์

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงชนมน ศรีบุญเรือง ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐๓

เด็กชายชนาธิป ชมภู ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงชนิดาภา เพียงตา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐๕

เด็กชายชลวิทย์ พราวศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงชุติมา ทองสุทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงฑิตยา สาสังข์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประกอบสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐๙

เด็กชายณัฐชนน นิยม
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑๐

เด็กชายณัฐพงศ์ อัครบุตร ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงณัฐวดี วรรณวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำโสภา ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑๓

เด็กชายถิรวัฒน์ อุ่นคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงทักษอร พันชมภู
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑๕

เด็กชายทัตพิชา เครือแสง ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ โพธิบุตร ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑๗

เด็กชายธนกฤต ตาอุด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑๘

เด็กชายธนกฤต มากทอง ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑๙

เด็กชายธนเทพ ทองแสน
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒๐

เด็กชายธนบดี สีดา ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงธนพร ผลึกรุ่งโรจน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงธนพร ลาลุน ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒๓

เด็กชายธนภูมิ สีหะวงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ งามเจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒๕

เด็กชายธนันชัย สุขสอาด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒๖

เด็กชายธนาสินทร์ กะตะศิลา ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒๗

เด็กชายธเนศ สุภาพ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงธัญสิริ เครือแสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุละคร ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓๐

เด็กชายธีรเมธ พันธุ์งาม
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓๑

เด็กชายธีรวัฒน์ หาดสะอาด
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓๒

เด็กชายธีระภัทร สุภาพ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓๓

เด็กชายนภัสรพี คำปลิว ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓๔

เด็กหญิงนฤมล ภาชู
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงนำทิพย์ หมอกคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓๖

เด็กชายนิธิกร ไชโยรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงบงกช ราชคม ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สนิท
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงเบญญาภา วงศ์ด้วง ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔๐
เด็กหญิงเบญญาภา สุทธิสนธ์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔๑

เด็กชายไบเย็น เตียว ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔๒

เด็กชายปฏิภาณ พันธ์คำ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔๓

เด็กชายปฏิภาณ อุปชาย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงปนัสยา แหวนหล่อ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงปภัสรา พิลารัตน์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงปรวรรณ เครือแสง ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔๗

เด็กชายปรีชา ชัยชาญ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔๘

เด็กชายปรีชา สุภาพ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔๙

เด็กชายปวาริต สัมฤทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕๐

เด็กหญิงปวีณา คำจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงปาณิสรา เลิศคอนสาร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงปารวีร์ นาคาแก้ว ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงปาริชาติ ขุมทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕๔
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ นนท์ตา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงเปมิกา จันทะศิลา ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงเปมิกา วรรณวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บัวงาม ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงพรวดี อบมาพันธ์
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕๙
เด็กหญิงพลอยไพริน

เดียงสา ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงพัทรดา เข็มโคตร ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖๑

เด็กชายพันธ์ตรี จำพร
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖๒

เด็กชายพิทักษ์สิน เหลืองทอง
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖๓
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์

บรรจงนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖๔

เด็กชายพุทธิพงษ์

์

ศรีสมพร ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ธรรมวิเศษ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงฟาติมา พุ่มพิศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงภควดี จันทสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงภัทรธิดา กตะศิลา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงภัทรธิรา ศรีธรรม ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗๐

เด็กชายภูมินทร์ สีหบุตร
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗๑

เด็กชายภูริวัฒน์ สมเสาร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗๒

เด็กชายภูวดล วงค์ชนะ
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗๓ เด็กหญิงมนทิราวรรณ
ฉิมมาลี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงรัญชิตา สุ่มมาตย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ โคตรเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ นาสพัฒน์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน คำใบ
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗๘

เด็กชายรุจิกร ยอดเพชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงโลล่า เชลซี  สเปน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงวรัญญา จันทนุช
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘๑

เด็กชายวราเทพ แดงชาติ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘๒

เด็กชายวัชรกร มีรัตน์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงวาสนา จันทะแจ่ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงวิภาดา ไชยเสนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘๕

เด็กชายวิโรจน์ สุภาพ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘๖

เด็กชายวิศวะ บุญญะวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘๗

เด็กชายวุฒิชัย ลาลุน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยิงยง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงศิริเกตุ บุญคาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงศิริรัมย์ คำหาญ
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงศิริวิภา ทองตัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙๒

เด็กชายศุภกิจ สีหบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙๓

เด็กชายศุภณัฐ ภาวงค์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙๔

เด็กชายศุภธัช อ่อนพิมพ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ พงพีระ
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงสกนสุภา ขจรเวช
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙๗

เด็กชายสนธยา บุญพิมพ์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙๘

เด็กหญิงสรัญญา สีส่วยเปา ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙๙

เด็กชายสราวุธ ศัตรูพ่าย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐๐

เด็กชายสิทธิการ วงค์คำชัย ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐๑
เด็กหญิงสิริญากรณ์ แก่นสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เสมอใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงสิรินยากร แหวนหล่อ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงสุจิรา เครือแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เขียวขจี ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐๖

เด็กชายสุธิวัฒน์ อาจศรี
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงสุปรียา อุ่นคำ ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงสุภนิดา สังข์เครือ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐๙

เด็กชายสุรชัย ติละบาล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงสุวิภา สาสังข์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑๑

เด็กชายหัฏฐกร สวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑๒

เด็กชายองอาจ จันทร์เพ็ญ ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑๓

เด็กชายอธิเทพ สาริดดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงอนัญญา ด่านสมัคร ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑๕

เด็กชายอนุชา สุดสา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑๗

เด็กชายอภิเชษฐ มูลไชย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑๘

เด็กชายอภินัทธ์ บุญตา
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงอรนุช อนุสนธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงอรพิน แหวนนิล
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ อาจสาลี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงอรอุมา มูลไชย
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒๓

เด็กชายอัครพล ไชยหนองบัว
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงอัจฉริยา จันทะแจ่ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงอุไลลักษณ์ ตะวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒๖

เด็กชายพัสกร เขียวอ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชะบา ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒๘

เด็กชายนำภา มนัยนิล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒๙

เด็กชายธนบูรณ์ นิยม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓๐

เด็กชายธนพนธ์ อินเหลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓๑

เด็กชายธวัชชัย เสน่หา ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ คงสีดา
๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓๓

เด็กชายรพีพัฒน์ ประดิจจา ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓๔

เด็กชายรังสรรค์ เวกกระเวน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓๕

เด็กหญิงกมลชนก พวงศรี ๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓๖

เด็กชายกิตติพัทธ์ ขันแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓๗

เด็กชายจรัส จิตมัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงจิดาภา นิลไทย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓๙

เด็กชายจิรายุส การะเกษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงดรุณี นิลทัย ๐๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔๑

เด็กชายธนพงษ์ ศรีลาชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔๒

เด็กชายธนพล จิตมัน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงธิมาพร เถระพันธ์
๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔๔

เด็กชายนัฐพงษ์ โทนะพันธ์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ สาระดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔๖
เด็กชายปริญญาเอก

การะเกษ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงพัชริดา กิงโพธิ

่ ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงพัชริดา จิตมัน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงพิยดา บุญราช
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕๐

เด็กชายภูวนาท สุดวิลัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงมรกต ทรดี ๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕๒

เด็กชายเมธา เถระพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงสิริญญา แย้มศรี ๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงอุมาพร มีแสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงกรกนก ศรีบ้านใหม่ ๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕๖

เด็กชายกันติทัด เถระพันธ์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ นิลทัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕๘

เด็กชายทรนง วงษ์คำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕๙

เด็กชายปราณวัติ ประถม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงปยชนก สร้างไธสงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖๑

เด็กชายพรภวิษย์ จิตมัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖๒
เด็กชายฟาประทาน จงเรียน ๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงวรรณภา สารศรี ๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖๔

เด็กชายศักดิกร

์

เดชฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงขวัญนภา โทนะพันธ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖๖

เด็กชายคณัสนันท์ โพธิวัฒน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงจิราพร ทับพันธ์ ๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงจิราพัชร ชะยุมาตร ๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงจิราภา บุญเฮ้า
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงชัชกานต์ รุ่งเรือง ๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗๑

เด็กชายดณุพรชัย จิตมัน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗๒

เด็กชายทินภัทร ขันแก้ว ๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗๓

เด็กชายธนพนธ์ คชพันธ์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงนิภาพร จิตมัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา จิตมัน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗๖

เด็กชายพลพล วงษ์คำ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงพัชรีพร โพธิวัฒน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงเพียงเดือน โพธิวัฒน์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงภาวินี จิตรมัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘๐

เด็กชายภูรินัท ผาบวิชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงรัชนีกร ธรรมโคตร
๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘๒

เด็กชายฤทธิเดช

์

ใจซือ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงสิริยาพร ธรรมโคตร ๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘๔

เด็กชายสุรเกียรติ นามแสง
๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหัวดง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ อินธิมาศ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘๖

เด็กชายกฤตญชย์ ไพรใหม่ ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘๗

เด็กชายกฤษฎา จารุมาศ ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘๘

เด็กชายกฤษณะ ครำครวญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘๙

เด็กชายกฤษณะ นาใจเย็น ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์

ฟกแฟง ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงกันติยา ละมูล ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงกิตติมา งอมสงัด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙๓

เด็กชายเกรียงไกร ธนู ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙๔

เด็กชายแคล้ว แก้วจันทร์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงจงกล วงค์ใหญ่ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙๖

เด็กชายจารุภัทร เพ็งธรรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงจิตติมาพร โสภะบุญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงชลดา ผงธุลี ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธ์กาฬสินธุ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐๐

เด็กชายณภัทร วิระสุข ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐๑

เด็กชายณัชพล กำลังดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐๒

เด็กชายณัฐชัย ยืนนาน ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ชะบา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงณัฐพร หลักทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐๖

เด็กชายณัฐภัทร ขุพันธ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงดวงตา กุนรา ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงตีรณา เครือคุณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐๙

เด็กชายถิรายุทธ์ พรมลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑๐

เด็กชายทวีชัย ปล้องอ่อน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑๑
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ถือผล

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ แสงฉวี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑๓

เด็กชายธนาดล เนตรสง่า
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงธัญจิรา นครธรรม ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงธันยพร เนียมพันธ์ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ โสดาธาตุ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑๗

เด็กชายธิติ ชาลีหอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงนงนภัส หาญชัย
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงนฤมล คูณสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงนันทิญา จันทกาญจน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงบัณณิตา สีหะบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนหมุด
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงญาณิศา ยอดโพธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงปนัดดา พิมศร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงปภัสรา เลิศวิไล ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒๗

เด็กชายปรเมศร์ จันทโคตร ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงประภัสสร แก้วเขียว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงปยะวรรณ จันทิมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงไปรยา ทะวี ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓๑

เด็กชายพงค์เสน มันยืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓๒

เด็กชายพงศกร จันทร์แก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงพรกรัณย์ กันยา ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงพรสุดา ครองชัย ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงพัชรี ภารินทร์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา คมใสย์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา รูปอ้วน ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงพิริญาณ์ หวานเกลียง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงพิริยาภา เผ่าทอง ๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔๐

เด็กชายเพชรมงคล กระเสียร ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงเพชรลดา เครือคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงภัคจิรา สังข์ทอง
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงมนต์นภา ศรีนวล ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔๔

เด็กชายมนตรี โจมปญญา ๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงเมธาวี ชูมี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงยุพาวรรณ โพธิเศษ
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔๗

เด็กชายรติพงษ์ พรมทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงรสิกา บุญให้ ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔๙
เด็กหญิงรัฐตริยาภรณ์

บัวจูม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงรัตติยา ศรีหาบุตร
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ กิงแสง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงลักขณา อ่อนวรรณะ ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงลัคนา คุชิตา ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงลีลาวดี สรสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕๕
เด็กหญิงวงศกรวรรณ

มันชาติ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงวรกาญจน์ สารศาสตร์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงวรรณษา คันถัก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงวลีรัตน์ ฤาชัย ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงวิภาวดี สุขชาติ ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงวิลาสินี บัวหลง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงศรัณยา สีทา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖๒

เด็กชายศักดิธัช กันโท
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญพริง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงศิริณภา ดอกไม้ ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖๕

เด็กชายสมคะเน สอนใต้
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖๖

เด็กชายสิทธิโชค แพงสาลี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงสิริมา บุญจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงสิริวิมล ไชยสาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา บัวสด ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงสุธินันท์ บุตรศรีพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงสุวิชาดา สุปนริ ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ กลินสกุล

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงหทัยชนก แก้วคำสอน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงไหมทอง ปรางทอง ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงอชิรญา นิยมวงษ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงอณัศญา กายชาติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗๗

เด็กชายอภิเดช บุญเปง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ แสงดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงอรปรียา แซ่ลิม

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงอารยา พวงจำปา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘๑

เด็กชายอิทธิกร แก่นสน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘๒

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

พาแก้ว
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘๓

เด็กชายเอกภพ ทองสลับ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงไอสวรรค์ ขานชัย ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘๕

นางสาวบุญชู สิงห์ซ้อม
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘๖

นางสาวพิมพ์ผกา ธรรมวงค์ ๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘๗

นางสาวภณิดา ยอดวงศา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘๘

นายภูวดล อินทะจักร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ตังมัน

้ ่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙๐

นายโสภณ ประจญ ๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙๑

เด็กชายจักรินทร์ มันชาติ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงจิดาภา ปุยวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙๓

เด็กชายเจตริน ประชัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงชลธิดา เทพราม
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงชลนิภา บุญบุตร ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙๖

เด็กชายณัฐพนธ์ กังวาลย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงนุศรา พิมล ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙๘

เด็กชายพิทักษ์ สามคุ้มพิมพ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙๙

เด็กชายพีรวัส สาระชาติ
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐๐

เด็กชายพีระพัฒน์ ประพันธ์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงไพลิน แพงไทย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐๒

เด็กชายภูวนาท สานุทัศน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐๓

เด็กชายกรกช องอาจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงกรองแก้ว ทองมา ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ซวงไช

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รุ่งเรือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงกิรนัน นามทองใบ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงเกวลิน การะเกษ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐๙

เด็กหญิงขวัญจิรา นนทะการ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑๐

เด็กชายคมกฤษ คำแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา บัวงาม ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงจามรี อินทรชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑๓

เด็กชายจารุวัฒน์ ฝงนิล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑๔

เด็กชายจารุวิทย์ ไตรภพ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงจิณณพัต กินรา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงจิตรวรรณ ประเสริฐ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑๗

เด็กชายจิรวัฒน์ อุดมสินธ์
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑๘

เด็กชายฉัตรชัย ประเสริฐ
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงชลธิชา โคตรธารินทร์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒๐

เด็กชายโชคทวี โคตรสมบัติ ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงญาดา ยาเสร็จ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงณัฐชนก สิทธิชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒๓

เด็กชายณัฐวัตร ศรีลาวงศ์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วันพงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงดวงพร เทียนขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒๖

เด็กชายตะวัน อินทร์แช่มช้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

มาสู่
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒๘

เด็กชายทศพร สุคะตะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒๙

เด็กชายธนกร วงค์ใหญ่ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓๐

เด็กชายธนภัทร หอยจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์เขียว ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงธัญจิรา วงค์คำจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงนภสร ศิรินัย ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงนฤมล ประชัน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงนัชชา บุตรพรม ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓๖

เด็กชายนันทกร คำแพง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓๗

เด็กชายนาวา โพธิวัฒน์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงนิภาภรณ์ พรมจันทร์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงนิยตา รำรืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงบุษราคัม สมุทร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงเบญญาภา โสภา ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงปณิตา ประสิทธิเตชานนท์

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงปนัดดา มะโนรัตน์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔๔

เด็กชายปรวิตร รินทะมาตย์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔๕

เด็กชายปญจพล มันดบ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔๖

เด็กชายปยศักดิ

์

ประจันทร์ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงปยะนุช นัลคำ ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔๘

เด็กชายพรชัย บุญเต็ม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔๙

เด็กชายพรชัย สุวรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงพัชรา บุญอินทร์ ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เนียมคำ ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕๒

เด็กชายพีระพัฒน์ แตะต้อง ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕๓

เด็กชายภานุพงศ์ ธนจิรวัฒน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕๔

เด็กชายมงคล ธะราธรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงรติกานต์ กรกัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕๖

เด็กชายรพีพัฒน์ วัญญะ ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงลิชานันท์ คำแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕๘

เด็กชายวรวัฒน์ สมศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕๙

เด็กชายวรายุทธ หอมคำ ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงวริศรา หึมมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงวริษา ศรีทองคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงวัชรินทร์ พรมนิล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖๓

เด็กชายวิสิทธิพล

์

กิงแก้ว

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงศราสินีย์ บุญล้อม ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖๕
เด็กชายศาสตรารักษ์

ชินวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖๖

เด็กชายศิรเกล้า ใจมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงศิริวิภา มีพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖๘

เด็กชายศิวกร จุลเหลา
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖๙

เด็กชายสิทธินนท์ สันทานุลัย ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗๐

เด็กชายสิทธิพล พลพันธ์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗๑

เด็กชายสิรภัทร กินรา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงสิริพิสุทธิ

์

ประสงค์ ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงสิริวิมล พวงจำปา ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ครองเมือง
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ประทัยบุตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

คณานับ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗๗

เด็กชายอภิวัฒน์ สุงชัยภูมิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงอรปรียา สุทธิพงษ์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ ระมาย ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘๐

เด็กชายอลงกรณ์ หวังสิวกลาง
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงอักษราภัค รักษาวงษ์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘๒

เด็กชายอานนท์ เลิกสว่าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘๓

เด็กชายเอกรินทร์ เกยทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา วัดบึงมะลู  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘๔

นายจักรกฤษณ์ วันทา ๐๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘๕

นายจิณณวัตร ศรีทะษร
๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘๖

นางสาวจินตนา แสงสุนี
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘๗

นางสาวชนิดาพร เดิมทำรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘๘

นางสาวชลดา ศรีบัว ๐๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘๙

นางสาวชลธิชา อนันเทภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙๐

นางสาวชุติกาญจน์ กิงแก้ว

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙๑

นางสาวณัฏฐณิชา สุขวงค์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙๒

นายณัฐพงษ์ ทวีพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙๓

นางสาวดารารัศมี บุญเลียง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙๔

นายนัทธพงศ์ บุญเลียง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙๕

นางสาวนันจรี บุตรสมาน ๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙๖

นางสาวนารีรัตน์ ดอกดวง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙๗

นายประสงค์ ละออใส
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙๘

นางสาวปยะธิดา ใบเขียว ๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙๙

นางสาวพัชรา พวงจำปา
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐๐

นางสาวรัชฎา บุญเรืองศรี
๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐๑

นางสาววรวรรณ หนหวน ๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐๒

นายศราวุธ โพธิพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐๓

นางสาวสุพัตรา ทองเนตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐๔

นางสาวจิรัชญา จิตต์อ่อน ๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐๕

นางสาวชลธิชา คมมน
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐๖

นายธีระวุธ แก่นพรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐๗

นางสาวนัฐพร เพชรดี
๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐๘

นางสาวนุชรินทร์ เพชรดี ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐๙

นายบรรจง พลเขียว ๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑๐

นางสาวบุษยมาส เผือแผ่

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑๑

นางสาวพัชรินทร์ วรรณวัตร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑๒

นางสาวพัชรี บุญเลียง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑๓

นางสาวพิมพ์พกา บึกโบก ๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑๔

นายสุทธินันท์ จิตต์อ่อน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑๕

นางสาวสุธาทิพย์ เชือทอง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑๖

นายอดิศักดิ

์

มะลิลา ๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑๗

นางสาวอนุสสรา จิตต์ตัง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงกฤติยา ทองทับ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑๙

นางสาวจิราวรรณ จิตต์จันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒๐
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์

อำไพ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒๑

นายชาญชัย แก้วชะอุ่ม
๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒๒

นายณัฐวุฒิ ดอกดวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒๓

นายธีรศักดิ

์

บัตรรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒๔

เด็กชายธีระพัฒน์ เพชรดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒๕

นายธีระวัฒน์ เพ็งกระจ่าง ๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

ส่งเสริม ๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒๗

เด็กชายนครินทร์ ภัยสิลา ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒๘

นางสาวนงลักษณ์ ไชยหาบุตร ๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒๙

นายนันทวุฒิ ดวงดาว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓๐

เด็กชายนิติศักดิ

์

เครือแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงเนตรนภา บุญเลียง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓๒

นายประวิทย์ โพธิชัย

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓๓

นายพัฒน์จามร ปานแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓๔

เด็กชายพิพัฒน์ ปรมปรือ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓๕

นางสาวมลทิรา บุญเลียง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓๖

นางสาวรัตติกาล ทุมวงษ์
๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ จิบจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓๘

นายวชิรพงษ์ วงษ์เศษ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓๙

เด็กชายศรายุทธ สุวรรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔๐

นางสาวศศิกานต์ มานะศรี
๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔๑

นายศุภชัย ฤกษ์สมจิตร์
๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงสมฤดี เพ็ชรดี ๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔๓

นายสันติสุข นางวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔๔

นายสิทธิชัย คงนาค
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔๕

นายสุทธิพงษ์ ฤกษ์สมจิตร์
๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔๖

เด็กชายสุริยา ดอกดวง ๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔๗

นายแสงสุรี บุญเลียง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔๘

นายอมรเทพ สีเหลือง
๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔๙

เด็กชายกฤษณวรุณ บุญเลียง

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕๐

เด็กชายกำพล เข็มพันธ์
๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕๑

เด็กชายจีรภัทร ขวัญยืน ๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕๒

เด็กชายชัยณรงค์ ธรรมวงค์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕๓

เด็กชายณัฐพล นามูล
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕๔

เด็กชายเดชานนท์ จันทร์ตัง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงนิชากร ใยสูบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕๖
เด็กหญิงเบญจมินทร์

ดอกดวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงปยธิดา ชวดทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ บุญเลียง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงลิลาวรรณ ไกรทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖๐

เด็กชายสมเกียรติ จิบจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖๑

เด็กชายสิริพงศ์ ลาสระคู
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงสิริยา ศรีจันแดง
๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงสุณิสา คมมน
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงอริสรา สมวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖๕

เด็กชายกีรติ ระรืนรมย์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖๖

เด็กชายคุณานนต์ นางวงษ์ ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖๗

เด็กหญิงญานิกา คมมน ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงนันทมาส ศิรินัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงพรฤทัย แก้วชะอุ่ม ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ คุณรัตน์
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงวรรณภา ดวงดาว
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงศิริประภา แก้วพวง ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗๓

เด็กชายศุภณัฐ สินสาม ๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงศุภรดา เผ่าพันธ์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงสุกัลยา สีเมฆนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงหทัยชนก จันทร์ทะเดช
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงอัจฉรีย์ ดวงดาว
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗๘

เด็กชายกฤษดา วิเศษจุมพล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงกัลยา โสภากุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงกัลยากร สอนจิตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ คุณศิริ
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘๒

เด็กชายคมสัน จิตมัน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘๓

เด็กชายชยางกูร พิมพ์บุญมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘๔

เด็กชายชุติพนธ์ บุญหมัน

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘๕

เด็กชายณัฐพงค์ บุตรน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘๖

เด็กชายธนโชค สิงห์วงษา ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘๗

เด็กชายธีรชัย ปลืมใจ

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘๘

เด็กชายธีรวัฒน์ อัมภรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘๙

เด็กชายนรวิชญ์ โคตวงษ์ ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙๐

เด็กชายนัทธพงศ์ สิงห์วงษา ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงบุณยาพร ดอนเหลือม ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงประภัสสร จันทกรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙๓
เด็กหญิงปราณปริยา

มาทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงปริตร ดวงดาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ จิตวงค์ ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙๖

เด็กชายพิเชษฐ์ ทานะมัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงวิดาลักษ์ แจ่มเชือ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงศวิตา กิงจันทมล

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙๙

เด็กชายศิลปชัย จิตรอ่อน ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐๐

เด็กชายสรยุทธ บุญหมัน

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงอรดี บุญเรือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วเลิศ ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐๔

เด็กชายพีรภัทร โบงนอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงภาวิณี อิมพิมพ์

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐๖

เด็กชายวชิระ หาวะโคตร ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ ลำพูน
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐๘

เด็กชายกรวิชญ์ ปญญาแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐๙
เด็กหญิงกรานต์ทิพย์

ผลัดศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงกฤติมา พานทอง
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงกฤติมา อุริวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑๒

เด็กชายกฤษดากร รักษาศิริ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์

อินทิมาศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา สีมันตะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา มีศรี ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑๖

เด็กชายกิตตินันท์ แม่นทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงจรรยา โจรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองภูธรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา วงษ์ใหญ่ ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒๐

เด็กชายชยานันต์ บัวหลาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒๑

เด็กชายชัชวาล ละเลิศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒๒

เด็กชายชัยอนันต์ จันทิพย์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สีโทน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒๔

เด็กชายณัฐพล แก้วพวง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒๕

เด็กชายณัฐวัตร ผาหอม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วงมาเกษ ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒๗

เด็กชายทรงพล มากสิงห์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒๘

เด็กชายเทวฤทธิ

์

นรเพ็ชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒๙

เด็กชายธนกร คุลธิ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงธนัชชา เกษแก้ว ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงธนิสร พูลสุข ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงธมลวรรณ หะโท
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓๓

เด็กชายธัญญารัตน์ เมาลิชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงเนตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓๕

เด็กชายธีรเดช ศรีวงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓๖

เด็กชายธีรภัทร แสนเดช
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงนภัสภรณ์ พักลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงนันธิญา พันศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓๙

เด็กชายนิธิศ ผลัดศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔๐

เด็กชายนิรวิทธิ

์

สมหวัง ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา รากทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔๒

เด็กชายประกาศิต เถือนมูลแสน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงปวีณา ทองออน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงปาณิตา อัศวภูมิ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงปาริฉัตร สมปอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔๖

เด็กชายปยะชัย ไชยโคตร ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔๗

เด็กชายพงศกร บรรโล
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงพรรณวิษา ไกรงาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงพรรษา เสมสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕๐

เด็กชายพัชรพล ทิวงค์
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงพัชรวดี อนันต์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงพัชราภร อิมเต็ม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงพิชชา คำแสนราช
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕๔

เด็กชายพีระเชษฐ์ บุสดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕๕
เด็กหญิงลักษณีวรรณ

พรมชาติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕๖

เด็กชายศุภชัย ชนะพล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงสิราวรรณ มีใจ
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงสุทัตตา จันทอง ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา กัลยาพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงเสาวลักษ์ แสนยศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖๑

เด็กชายอติเทพ ใจเรือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖๒

เด็กชายธนพล อุ่นญาติ ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงณัฐรุจา นราวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖๔

เด็กชายมนัส สีเหลือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงสุภัชชา พึงตา

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖๖

นายภูวนัย ศิริชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖๗

นายศราวุฒิ บุประเสริฐ
๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖๘

นายธราพันธ์ ทองงามขำ ๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖๙

นายประสงค์ชัย ศรีสันต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗๐

นางสาวพรณภา วงละคร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗๑

เด็กชายวิศิษฏ์ สมจิตต์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗๒

นายอุเทน พรมสาร ๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีสุรักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงจิตรลดา ทาระพิมพ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ภูแบ่งไม้ ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงจุฑามาศ จอมชู ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗๗

เด็กชายธนากรณ์ พันกิงทิพ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงนุศรา กุลหอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงพิไลพร ศรศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘๐

เด็กชายภคนันท์ ไชยวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘๑ เด็กหญิงรัตน์ติยากรณ์

คูซอด ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘๒

เด็กชายวรชาติ เขียวอ่อน ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘๓

เด็กชายวิวัฒน์ กุดปทาย ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘๔

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ทวีศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘๕
เด็กชายสุคนธสวัสดิ

์

เมาลิชาติ ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘๖

เด็กชายสุรชัย สุวรรณคำ
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

อารีย์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘๘

เด็กชายอดิศร คมไสย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงอรนิภา กุดประทาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙๐

เด็กชายอรรถกรณ์ ปองกัน ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙๑

เด็กชายอัครพล พิมสุคะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงอัจฉรีย์ อุ่นใจ ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙๓

เด็กชายอิทธิพล นุจตุรัส
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงกมลพร วงศามาลย์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงกรพินธุ์ คำเกษ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงไข่มุก ไชยคุณ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงโชติกา ทรงหอม ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙๘

เด็กชายณัฐพล กงแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มีทา
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐๐

เด็กชายธนโชติ สาลีธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงนัฐธิติยา ยอดทรัพย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐๒

เด็กชายปริวัตร จำเริญดี
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงพรไพลิน คุณชาติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงพิราอร จันดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐๕

เด็กชายภูธเนศ ทิพย์คุณ ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐๖

เด็กชายศุภกฤต ไชยภักดี ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงสายชล มะเดือ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐๘

เด็กชายสุทิวัส ใจแจ้ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงสุพัตรา บุญให้
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงสุยาพร กัณหารินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงอรจันทร์ สังขาว
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงชาลิสา เมาหวล
๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงตรีรัตน์ สุทธิสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑๔

เด็กชายทักษิณ พันธ์มะลี ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงวิชิตา แก้วยงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑๖

เด็กชายวีระภัทร พูลสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑๗

เด็กชายต้นนที สีเทา
๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑๘

เด็กชายทวิ ปญชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงภัทราวดี วันทรัพย์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒๐

เด็กชายวีรศักดิ

์

เจ็กมุง ๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงศุทธินี หลวงเดช ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงสุนิสา รักดวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒๓

เด็กชายอนุพัฒน์ รัตพันธ์ ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงอินทิรา โภคพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงชุติมา อรรคบุตร ๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมินดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงอริสา นิวาส
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงกานติมา สารศาสตร์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงเกล้ารัตน์ บรรพชาติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงนฤชา ครองชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงไรวินท์ ครองพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงวชิรญา มูลคำ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงวรัทยา พงษ์สุระ ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ครองพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓๕

เด็กหญิงศศิภา ปานประชาติ
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

จารุการณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เนียมกลิน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓๘

เด็กหญิงอินทิรา มูลคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓๙

เด็กชายสิทธิกร เกตุพงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔๐

เด็กชายสิรดนัย ธงชัย ๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔๑

เด็กชายอนันต์ สัดชำ ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔๒

เด็กชายกรวิชญ์ สีทองธรรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔๓

เด็กชายไชยวัฒน์ เมาลิชาติ ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔๔
เด็กชายเทอดเกียรติ

สิมาลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔๕

เด็กชายธรรณชิษฐ์ กำไรธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงพวงผกา วรรณวงษ์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิสุวรรณ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔๘

เด็กชายภัทรพงศ์ โลนะจิตร ๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงสิริวรรณ สิงสูงเนิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕๐

เด็กชายอนุวิทย์ ศรีอินทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕๑

เด็กชายอัมรินทร์ อินทหอม ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงสุดทิตา ผลวิสุทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕๓

เด็กชายเจนณรงค์ ศรีทะ ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕๔

เด็กชายธนกฤต ชำนิวัฒน์
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕๕

เด็กชายธนากร คงคา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕๖

เด็กชายวิทยา คชพันธ์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕๗

เด็กชายอนพัช ศิริสูงเนิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕๘

เด็กชายกรวิชญ์ พิมพ์พรมมา
๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงกันติยา จันทร์แจ้ง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดวงคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖๑

เด็กชายมนุเชษฐ์ อนุโคตร ๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖๒

เด็กชายวรเชษฐ์ ชัยนนท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖๓

เด็กชายเกรียงไกร พิมาร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงพิชญ์ลดา งามแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖๕

เด็กชายชิษณุพงค์ คำแสนราช ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงมยุรี คำทวี ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ส่งเสริม
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงขวัญธิดา ผิวบาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงชฎาพรรณ สร้อยมาลุน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงณัฐริดา นางวงค์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗๑

เด็กชายธนกฤต วงค์ศรี
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗๒

เด็กชายธันธพัฒน์ สุระชาติ ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เทพอาษา ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗๔

เด็กชายวราพล เสนาภักดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗๕
เด็กหญิงสุวรรณกัลยา

ศรัทธาอนันต์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงอรนลิน ปานประชาติ ๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงอัจฉรา อุดมลาภ
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงกมลชนก พละมัย
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงจณิตา คำศรี
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ใจเครือ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘๑

เด็กชายธิติสิทธิ

์

ภูหมืน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

จงรักษ์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘๓

เด็กชายพิศาล วันทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘๔

เด็กชายภูเบศ วิชัด
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงวรรณวิสา วงศ์แจ้ง ๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘๖

เด็กชายณัฐพล ผาโท
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘๗

เด็กชายศราวุธ นิลแสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘๘

เด็กชายวรรณชัย โชติเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘๙

เด็กชายจตุรงค์ มุ้ยแก้ว ๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙๐

เด็กชายรัฐภูมิ ปานทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙๑

นางสาวณัฐนาวดี เมืองจันทร์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙๒

นางสาวณัฐวดี ไพบูลย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙๓

นางสาวปวีณา ปราบสกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙๔

นางสาวปทมวรรณ สุนทรแสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙๕

นางสาวพัชรี คำผง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙๖

นางสาววาสนา ท่าทราย
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙๗

นางสาววิภาพร แก่นสำโรง ๐๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙๘

นางสาวศศิวิมล ทองทิพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙๙

นายสิทธิพล ศรีดาชาติ ๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐๐

นายเฉลิมศักดิ

์

กระโพธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐๑

นางสาวสิริยากร ทาพา
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐๒

นางสาวสุนิษา สิงห์โตทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐๓

เด็กชายจรินทร์ สารเมืองโฮม ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐๔

เด็กชายณัฐนันท์ อุดร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงนภัสภรณ์ ทองลาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงปาริชาติ ธรรมนิยม
๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐๗

เด็กหญิงภัณฑิรา ธรรมนิยม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ ใจเพ็ง ๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐๙

เด็กหญิงสุนารัตน์ หอมจิตร ๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงสุวนัน ศิริมาศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงอธิติยา เนตรมุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงกรรณิกา กระโพธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงกวินรัตน์ จันเทียม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑๔

เด็กชายชลธาร ดาเลิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีจันทร์ ๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงปธิพร ไชยดี ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงพรพิมล สว่างภพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา คำผง ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์ชนะ ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงสุพัตรา เทียมพันธ์ ๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงอัมพิกา คงสุขา ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงอาริสา หวังคำกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงอุทุมพร อินทร์ทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ ธงชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สมทอง ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา สุวรรณโสภา ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงกาญจนา สาธรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ยุ่งยัง

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒๙

เด็กชายจันทร์ทวงศ์ มูลจัด ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงชลดา ดาเลิศ
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงณัฐชา อินทรีย์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงตะวัน จริตรัมย์
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓๓

เด็กชายธนาธิป ท่อนแก้ว ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงธีรวรรณ พรหมงาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงนฤมล มันทะราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงนันท์ธิดา อาจนะรา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงบุษบา วิชาชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงพิมลนาฎ เสียงเพราะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงแพรวา วงค์พินิจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔๐
เด็กหญิงมนพิลักษณ์

ศรีจำปา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงยุภาวดี คงทน ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงวรรณิภา ไชยมูล ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงศรรักษ์ แก้วแจ่ม ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงสุวรรณา ศรีสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงอภิษฎา สุริเตอร์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงอุมากร ตาดม่วง
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔๗

เด็กชายคฑาวุธ ลีลา ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดชำแระกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔๘

เด็กชายธนภัทร นำคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดชำแระกลาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) วัดนิคมสายเอก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงพรชิตา งอกบุ่งคล้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕๑

เด็กชายเฉลิมชัย สอนศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงจิรวดี ปรือปรัง ๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕๓

นางสาวกนกวรรณ ลานตวน ๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕๔

นางสาวกรรณิกา ปรือปรัง ๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕๕

นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมพร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕๖

นางสาวกัญญารัตน์ สุมะหิงพันธ์ ๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕๗

นางสาวแก่นภา รัฐพันธ์ ๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕๘

นายจิรายุทธ ธรรมพร ๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕๙

นายเจษฎาภรณ์ ไชยวงษ์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖๐

นางสาวชไมพร ทาคำสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖๑

นายบุญชู จันทร์วงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖๒
นางสาวเบญจลักษณ์

บุตะเคียน ๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖๓

นางสาวพนิตา แหวนเงิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖๔
นางสาวพรประเสริฐ

ไวแพน ๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖๕

นางสาวพิมลรัตน์ รัตนพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖๖

นายภาคิน แพงอก
๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖๗

นายรัตนะชัย ศรีสิงห์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงรุ้งฟา ธรรมพร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖๙

นางสาวลูกนำ แก้วคุณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗๐

นางสาววิภารัตน์ ตะเคึยนราม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗๑

นายสิทธิพงษ์ จันทิมาลย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗๒

นางสาวสิริยากร จันทะปาขาว
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗๓

นางสาวสิริวิมล รัตนะวิเศษ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗๔

นางสาวอลิสา สมบูรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗๕

นายอาทิตย์ บุตรดาเคน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗๖

นางสาวอาริสา โพธิสาร ๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗๗

นายอุดมศักดิ

์

สุดสกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗๘

นางสาวแอนน่า ไพบูลย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ลมเชย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘๐

เด็กชายณฐกร ทาคำสุข ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงณัฐชญา รัตนพันธ์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แผลกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘๓

เด็กชายติณณภพ จันทร์วงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงทักษอร ทาคำสุข ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘๕

เด็กชายธนพัฒน์ เพชรล้วน
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ อายุวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘๗

เด็กชายธนากร จันทิมา ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘๘

เด็กชายธันณัฐธร สุพัฒน์
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘๙

เด็กชายธีรเดช โพนปลัด
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙๐

เด็กชายนันทภพ แพงมาก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงประดับพร วงษ์ใหญ่ ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงพิมภรณ์ สำราญสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙๓

เด็กชายพีรพัฒณ์ พระเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙๔

เด็กชายพีรภาส วงษ์ขันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙๕

เด็กชายภาณุพงศ์ จุลนาค ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙๖

เด็กชายภูมินทร์ พิมทรัพย์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงมลศิกา วงษ์พินิจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงมัลลิกา พลแก้ว
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ปรือปรัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐๐

เด็กชายศิวกร ฤทธิเดช

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐๑

เด็กชายสันติ จันดาชาติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงสุภัทรา สีสัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พงละคร
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐๔

เด็กชายอภิชาติ อุเทนธรรม ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐๕

นางสาวกิตติยา ขุมมิน
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐๖

นางสาววิภาวดี สมคณะ
๒๕/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐๗

นางโสภา ยกยศ
๒๖/๐๗/๒๕๑๓

กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐๘

นางสลันญา มะโนรัมณ์ ๐๓/๐๓/๒๕๑๘ กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงธนิดา นนทพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุตรโสม ๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงอุษณีย์ เพิมฉลาด

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑๒

เด็กชายพัสกร สิงหะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร อะศิพงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑๔

เด็กชายอชิตพล เสาศิลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑๕

เด็กชายณฐพงศ์ วันงาม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑๖

เด็กชายธนธรณ์ ทะวงดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑๗

นายจิรายุส ไชยชาญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑๘

นายทักษ์ดนัย ไกรราม ๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑๙

นายทักษ์ดนัย เบ็ญเจิด ๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒๐

นายธิวากรณ์ กลมปน ๐๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒๑

นายพัชระ สุขจะ ๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒๒

นายภาณุพงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒๓

นายสัญญา ปราศัย
๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒๔

นายสิทธิเดช ดวงอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒๕

นายอภิกิจ สมพอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒๖

นางสาวทักษพร มันทุราช
๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒๗

นายครรชิต ชือเพราะ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒๘

นางสาวจันจิรา สิงหะ
๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒๙

นางสาวชีวาพร อินทร์ทอง ๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓๐

นางสาวทิพย์เกษร สุพรรณ์ ๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓๑

นางสาวนันนิกา ปุมทอง
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓๒

นายวรวุฒิ ยาจิตร ๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓๓

นางสาวศศิธร ถามนต์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓๔

นางสาวศศิธร มะปราง ๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓๕

นางสาวอรวรรณ ปรือปรัง ๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ วามะกัน ๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงออมทรัพย์ กล้วยนิจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓๘

เด็กชายไชยวัฒน์ เสียงเพราะ ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓๙

เด็กชายอนุสรณ์ ใสดาว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔๐

เด็กชายธนกฤต ตาดม่วง ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔๑

เด็กชายกิตติชัย นรสิงห์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงขวัญหทัย ทองเลิศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ประดิษฐ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงชยานันต์ สมร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔๕

เด็กชายธนพัฒน์ สุดยอด ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔๖

เด็กชายธนากร ไชยศรีษะ ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงธิมลวรรณ กลินสุคนธ์

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔๘

เด็กชายนฤนาถ พาเจริญ ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔๙

เด็กชายนฤพล เรืองฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงเนตรนภา เกยแก้ว ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕๑

เด็กชายปกรณ์ ไชยศรีษะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ ใจสุระ
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕๓

เด็กชายพงศภัค แก่นสนธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงภัคชรินดา จันทร์ตรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญมี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงยุพิน ดวงอินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงสุชาดา ตาดม่วง ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงสุนารี ถนอมสัตย์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา ถาพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงสุพิชญา จันทร์ทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงสุรัญญา นามบุตร
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖๒

เด็กชายอติเทพ ลายพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ สมร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงเพ็ง ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖๕

เด็กชายเอกวิทย์ สมร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงเอืองฟา

้

นรสิงห์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงรุ้งนภา เคนคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงอารียา คำภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖๙

เด็กชายจิราวัชณ์ คำแพง
๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ไส ๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗๑

เด็กชายสราวุฒิ พึงไพศาล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗๒

เด็กชายแสงอรุณ ศักดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สงใส
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ ไชยสาร ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗๕

เด็กชายจตุรงค์ สินธุการ ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗๖

เด็กชายเทียนชัย ปรีชา ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงปณิตา ตะยุลรัมย์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงปนิดา สิทโท
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ กองศรี ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘๐

เด็กชายรัฐภูมิ น้อยสงวน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงวันดี อ่อนคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘๒

เด็กชายวีรพงศ์ สังข์ทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘๓

เด็กชายสุรโชค นามโคตร ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงอนุศรา สอนเสาร์
๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘๕

เด็กชายอภิชาติ เมืองแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ แสนภูวา
๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘๗

เด็กชายพฤฒิพงศ์ สาระคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘๘

เด็กชายธนกร อักษร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘๙

เด็กชายวุฒิภัทร ทำนิล
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงสหฤทัย อินสุระ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีลาชัย ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงสุฐาศิณี อินทรเกษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงอุษา บุดดา ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙๔

เด็กชายพิชชากร สานคล่อง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙๕

เด็กชายมโนรมย์ พันธุชาติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙๖

เด็กชายวีระชัย คำขาว
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙๗

เด็กชายอุเทน ลีลาศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงศุจิตรา เศษศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงชาลิสา อุดร ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกะกำ วัดกะกำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงทัศนีย์ ทองลาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐๑

เด็กชายสุมิตร ศรีกะชา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐๒

เด็กชายฐากร บัวจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐๓

เด็กชายธีรนัย ปลืมใจ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐๔

เด็กชายธีระวัฒน์ สอนง่าย ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐๕

เด็กชายภาคภูมิ สังวรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงกฤษฎาพร เกษศิลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐๗

นายปยะพงษ์ สาระพงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐๘

เด็กชายภาณุพงค์ โสมะมี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐๙

เด็กชายศตนันทน์ นันทะสิงห์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑๐

เด็กชายสิทธินนท์ อุตพันธ์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

ทองพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑๒

เด็กชายอานนท์ ฝนศรี ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงวรรณพร คำดำ ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงสุพัตรา สมจิตร์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑๕

เด็กชายอัครพล แปนแก้ว ๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑๖

เด็กชายกตกร เศษศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑๗

เด็กชายสุรสีห์ ลาภจิต
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑๘

เด็กชายทวีชัย แก้วประเสริฐ ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงธนภรณ์ สว่างภพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒๐

เด็กชายมงคล สีขวา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงสุธาสินี มีชัย ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒๒

เด็กหญิงสุนิษา งามพรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒๓

เด็กชายอธิชา จำปาทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงกัญญานุช จินบุตร ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงวรรณพร คงมิยา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒๖

เด็กชายวีรภัทร อุรา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงอภิญญา คณาโจด
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงศิยาพร คำพินิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงนภาภัทร ใจมนต์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓๐

เด็กชายศรัณย์ กองแก้ว ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีวิชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓๒

เด็กชายสิทธิพล มาเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงสุภินดา สกุลสอน ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ แสนแสง
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓๕

เด็กชายพัฒณพล วันดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใจดี วัดใจดี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓๖

นายกิตติกร สมรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓๗

นางสาวจริญา บุญช่วย ๐๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓๘

นายเฉลิมพร พุทธรักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓๙

นายชาญณรงค์ จันทะเสน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔๐

นายธีรเทพ ตุพิมาย
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔๑

นายธีระพงษ์ ไทยประโคน ๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔๒

นายนฤเบศร์ นอลา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔๓

นายปรีชา คล่องวิถี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔๔

นายพัทธนันท์ โหมดนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔๕

นายอดิศักดิ

์

สมทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔๖

นางสาวบุษยา แก้วกันหา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔๗

นางสาววาสนา มนตรีวงษ์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔๘

นางสาวอมรินทรา มนตรีวงษ์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงกนกอร ธนูนิล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕๐

เด็กหญิงเกศมณี เลิศศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ กำลังเหลือ
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงญาติมา ไตรศรี ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงปณิตา รังษี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕๔

เด็กชายปรัชญา จอมประมาณ ๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงอรปรียา สมเพ็ชร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงอรวี งอนสวรรค์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕๗

เด็กชายจตุรวิชญ์ สมเพชร
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงนภัสรา ศรีสิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕๙
เด็กหญิงปวิณณรัตน์

มนตรีวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖๐

เด็กชายวรยุทธ สายไทย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงวุฒิโย โพธิกระสังข์

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงศิริญญา คุ้มไข่นุ่น
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖๓

เด็กชายหรรษา ตะเคียนราม ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖๔

นางสาวศุทธนุช กุลบุตร ๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖๕

นางสาวจินตหรา วัจนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖๖

เด็กชายจิระพงศ์ พิศพงษ์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖๘

เด็กชายดุลยณัฐ สารรักษ์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

ปญญา ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ สิงหชาติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗๑

เด็กหญิงพัชรี พอสว่าง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗๒
เด็กชายกฤษณะพงษ์

ภายอุ้ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗๓
เด็กหญิงเกษนรินทร์

แสนดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗๔

เด็กชายชลวัฒ บุญคำ ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗๕

เด็กชายณัฐพล รอบรู้ ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงณิชกมล พุทธภา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗๗

เด็กชายธีรภัทร เรืองคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงภัทราวดี มาศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗๙

เด็กชายฤทธิชัย เอนกโชค
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงศุภกานต์ มังคละ ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ กลางนอก ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘๒

เด็กชายอัษฎายุทธ ทองละมุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ ปลงใจ ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงกมลพรรณ หอมสุคนธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงกัญญานี สีลาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘๖

เด็กชายจิรวุฒิ เพลินพร้อม ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลีลาศ
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา ภาษี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงณภัทร จันคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงณัฐญาดา ติงสะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙๑

เด็กชายณัฐธนพงษ์ ยันตกิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเกตุพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สามารถ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงนันท์นภัส พงค์วัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงปภาภร มวลสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงปทมาภรณ์ คำโท
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙๗

เด็กชายปารวัฒนฺ์ ภูสมศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ นาชัยเงิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงพิทยารัตน์ เทพอุเทน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐๐

เด็กชายพีรภัทร์ รับขวัญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐๑

เด็กชายภูริณัฐ บุตรตานีย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐๒

เด็กชายมินทฎา สิงห์ก้าน ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงรสนา สีเขียว
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐๔

เด็กชายรัฐเดช สว่างรัฐ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐๕

เด็กชายฤทธี ใจทัศน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐๖

เด็กชายวรกันต์ พงษ์ประเสริฐ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐๗

เด็กชายวรรณธัช พงษ์ประเสริฐ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วกล้า ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงศรัลยา พะฉิม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑๐

เด็กชายศรีชล นุตเจริญกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑๑

เด็กชายศุภมงคล กุลเกษ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑๒

เด็กชายเศรษฐ์ กิงเกษ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑๓

เด็กชายสนธยา สมิงพฤกษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงสุปรียา พาลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑๕

เด็กชายอิทธิพล กสิกรรม ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑๖

นางสาวจันธิรา นิลนนท์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงสิรามล คำโท
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงกรองแก้ว หาดคำ ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑๙

เด็กชายคมสัน ศรีนันใจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงเบญจภา เสือสุข ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒๑

เด็กชายอนันตชัย ผิวละมุล ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒๒

นายไชยภัทร สุมงคล
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒๓

นางสาวพรนภา พวงประยงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒๔

นายพิพัฒน์ เรืองฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒๕

นายสกล ทองละมุล ๑๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒๖

นางสาวสิริยากร นนเทศา
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒๗

นางสาวอรปรียา หอมจิตร ๐๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒๘

นางสาวณัฐวิภาวรี สมเพชร
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒๙

นางสาวปนันท์ภัทร โพธิชัยนิธิกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓๐

นางสาวภาวินี แต่งภูเขียว ๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓๑

นางสาววิภาวนี ปนแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓๒

นายชาลิสา ศรีระเริญ ๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓๓

นางสาวดารุณี มุงคุณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓๔

นายมนสรร ผิวอ่อน ๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓๕

เด็กชายกรกช แซ่โค้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓๖

นางสาวฐิติกานต์ ไชยสุวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓๗

เด็กชายรังสรรค์ สอดศรี
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงณัชภาพร ทองรวย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงงามจิต บุญตา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔๐

เด็กชายจตุรภัทร สุภาพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ เทียมจิตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔๒

เด็กชายจีรพัฒน์ สุพงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔๔

เด็กชายถนอมศักดิ

์

โกบสันเทียะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ปรังศรี ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔๖

เด็กชายปฏิภาณ สายชมภู ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงพรจิต ทำทรัพย์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔๘

เด็กชายพัชรพล พรรณา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงโยษิตา จรเด็จ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕๐

เด็กชายรัชฎาศักดิ

์

ปานทอง ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงรุจิรา มาตรา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕๒

เด็กชายวรเมธ อุปมัย ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงสุชาดา ตาขุมเหล็ก
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงอัจฉริยา จันคณา ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕๕

นายเกียรติศักดิ

์

ศรีชัย ๐๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕๖

นายเจษฎา ผิวอ่อน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕๗

นายยุทธชัย ปญญา
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕๘

นางสาวคีตภัทร์ แซ่เฮ่ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕๙

นางสาวชนนิกานต์ ภูธิเบตร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖๐

เด็กชายกฤษฎา บุญทอง
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖๑

เด็กชายณัฐภูมิ บุญทอง
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงนภัสสร พระฤาชา ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖๓

เด็กชายนิพนธ์ โยธร ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖๔

เด็กชายปฐมพงศ์ ทองดอนสา ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงพัชนีพร ไพรปา ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖๗

เด็กชายพีระพัฒน์ บุญวิจิตร
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖๘

เด็กชายภูวนาท บุญทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล ลอยเตีย

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗๐
เด็กชายสิทธิราษฎร์ ไพรปา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗๑

เด็กชายสิทธิวัฒน์ บุตรอุดม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗๒

เด็กชายสุระชัย ปรังศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗๓

เด็กชายสุวิจักขณ์ พะวงษ์
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗๔

เด็กชายณัฐภูมิ วรรณทอง
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงพัชรา รักษาผล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงสุภาพร โพธิกระสังข์

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ อาจภักดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงกุลสตรี สุดสังข์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗๙

เด็กชายธีรเดช สุระมณี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘๐

เด็กชายปทัตพนธ์ โพธิชัยนิธิกุล ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงเพ็ญนพร อาจต้น
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘๒

เด็กชายกฤษฎา เลิศศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ สุพรมมา ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘๔

เด็กชายปธานิน ศิริคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงภัทรมน โพธิกระสังข์

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงรัชฎาพร ก่อแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘๗ เด็กหญิงกฤษณะสุวรรณ

นิลเพชร ๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘๘

เด็กชายจิรชัย นาขัว
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘๙

เด็กหญิงจิราภา เนืองภา

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙๑

เด็กชายณัฐพล แซ่เตียว
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙๒

เด็กชายธนัต เมืองกลม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙๓

เด็กชายธีระนันท์ ไชยทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙๔

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ วังคะฮาต
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙๕

เด็กชายภาคิน กะการดี ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙๖

เด็กชายอำนาจ เสาว์จันทร์
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙๗

เด็กชายจักรวรรดิ

์

บุตรดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงจารุณี มีผิว
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงชุติมาพร ศรีชาติ ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐๐
เด็กชายโชคชาญชัย ดวงมูล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พิมมาศ
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐๒

เด็กชายณัฐธนพัธร์ คำลอย ๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐๓

เด็กชายทรงวุฒิ จันทิสาร ๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐๔

เด็กชายทักษ์ดนัย บรรจงปรุ ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงนราวัลย์ คชาธเรศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐๖

เด็กชายบัณฑิต นวลสังข์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐๗
เด็กหญิงเมธวลินทร์ จันทะมัน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐๘

เด็กชายรณชัย ชูดำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงรัตติกานต์ มุ่งผล
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑๐

เด็กชายวรวุฒิ พันธ์เพชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงวรัญญา ตุมชาติ ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑๒

นางสาวศิริธร ชัยชมภู
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงศุภิกา แก้วลอย
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงสุขวดี พรมจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงสุธิตา ตาสี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงกัญญานี ดวงดาว ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑๗

เด็กชายจตุพงษ์ จันคนา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑๘

เด็กชายเชิดศักดิ

์

บุญจันทร์
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑๙

เด็กหญิงณัฐธิชา ปนปา ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงณิชาภา คำโท
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒๑

เด็กชายธนกฤต พิมพ์มาศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒๒

เด็กชายธนากร นวนนงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒๓

เด็กชายบุรินทร์ พิมมาศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงปยนันท์ คงกล้า
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒๕

เด็กชายพัฒนพงศ์ ตุมชาติ ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒๖

เด็กชายพีระพงษ์ คำลอย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒๗

เด็กชายมงคลชัย ดอกพวง
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงเมลินดา รีส
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒๙

เด็กชายรัชชานนท์ เปลืองทุกข์

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓๐

เด็กชายรัชชานนท์ อุปสุข
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงลลิตา ขอมเดช ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓๒

เด็กชายวิถีชัย คำลอย
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงวิทิตา สมสุวรรณ
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ ปญญา ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓๕

เด็กชายศรายุธ ปลงใจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ สมานทอง ๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓๗

เด็กชายคงสิน บุญเฟรือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓๘

เด็กชายฐนกร ศรีชนะภัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓๙

เด็กชายธนาธิป เกรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงนราภรณ์ กรไกร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงมนัสมณี น้อยบางยาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงวนัฌฌา จันทร์ดี ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงวนิดา พงษ์วัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔๕

เด็กชายศราวุฒิ สุดดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔๖

เด็กชายสถาพร จิตโสม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงสมพร พลาธร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔๘

เด็กชายสุรเสกข์ โมห้างหว้า
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ พันธ์เพชร
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕๐

นายกฤตภัค แก้วละมุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕๑

นางสาวกัลยาณี อัครชาติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕๒

นางสาวจิตรา พงษ์สุระ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕๓

นางสาวใจชนก นรดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕๔

นายชัยภัทร คำมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕๕

นายธงชัย โสริยาตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕๖

นายธนชาติ บุดดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕๗

นางสาวนำฝน นามนุ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕๘

นายยุทธนา แก้วละมุล ๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕๙

นายวรมน อัครชาติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖๐

นางสาววรรณวิสา พงษ์สุระ
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖๑

นายวุฒินันท์ เพริศพรรณราย
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖๒

เด็กชายสุธินันท์ สุขเสริม
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖๓

นางสาวสุพัตรา จูมพิศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖๔

นายสุระเดช พงษ์สุระ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖๕

นายสุริยา เมืองวิลัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖๖

นายอดิเรก สารมิตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖๗

นายอดุลย์ ศรีวัง ๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖๘

นายอนันต์ การะเกษ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖๙

นายนันทชัย ไชยโกฎิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗๐

นายอภิสิทธิ

์

กล้วยนิจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗๑

นางสาวอรทัย ยุบล ๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗๒

นางสาวชุดาภา คำเสียง
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗๓

นายเมธาสิทธิ

์

แก้วละมุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗๔

นางสาวศรันย์พร ม่วงอ่อน
๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗๕

นางสาวศิริวัลย์ พรหมพินิจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗๖

นายสรวิศ แหวนเงิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗๗

นางสาวอภิญญา สีดำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗๘

นางสาวเกวลิน แซ่เลา ๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗๙

นางสาวจิราวรรณ ปนหอม
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘๐

นายเชาวรัตน์ ไพพุฒ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘๑

นายดนุภพ แหวนวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘๒

นายไตรวิทย์ คำมา
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘๓

นางสาวธีรญา ศรีเลิศ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘๔

นางสาวนาเดีย ทองกำ ๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘๕

นายบุญหลง ชินบุตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘๖

นายพงศทิศ จันทร์แสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘๗

นายพงษ์พิทักษ์ หมืนฤทธิ

่ ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘๘

นางสาวรัตนาภรณ์ การบรรจง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘๙

นางสาวรุ่งทิพย์ แหวนเงิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙๐

นางสาวลดา แสงมาศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙๑

นางสาววิไลวรรณ ศรีสันต์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙๒

นางสาวศุภวรรณ นรดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙๓

นางสาวสรัลรัตน์ หงษ์จันทร์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙๔

นางสาวสุวนันท์ สารบุตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙๕

นายอดิเทพ โสดาจันทร์ ๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙๖

นายอนุวรรตน์ แสงเพ็ง
๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙๗

นางสาวกนกวรรณ สาตุ่น
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙๘

นางสาวกรรณิการ์ คำเสียง ๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙๙

นายก้องสยาม ไชยคีนี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐๐

นางสาวกัญญาวีร์ สิงขรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐๑

นางสาวขวัญวิภา จันสมุทร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐๒

นางสาวกชพร สีหบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐๓

นายจักรกฤษ ทรงกลด ๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงจิตสุภา จำปาพันธ์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐๕

นางสาวจุฑามาศ คำบุ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐๖

นางสาวชลรดา อำตำงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐๗

นางสาวชลลดา โพธิสีมา

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงชุลีภรณ์ บุญเฒ่า ๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐๙

นางสาวณริศรา ขาวสะอาด
๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑๐

นายต้น คำเสียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑๑

นายธนธรณ์ จันทรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑๒

นางสาวธนารีย์ สีลาสม ๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑๓

นางสาวธัญรดา จำปาพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑๔

นายธีรพัฒน์ พรชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑๕

นายนักรบ อสิพงษ์ ๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑๖
นางสาวเบญจวรรณ ยกพล

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑๗

นายพงศธร ปาจะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑๘

นายพิตตินันท์ ระยับศรี ๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑๙

นายพีรพัฒน์ ศิลาอาจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงภัททิยา หันเสมอ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒๑

นางสาวยุพารัตน์ สถาน ๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒๒
นางสาวรัตติยากรณ์

นามวิชา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒๓

นางสาววงตะวัน แหวนเงิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒๔

นางสาววาสนา อุตทูล
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒๕

เด็กชายวิศิษฏ์ ศิลาชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒๖

นายศรายุธ บุตรดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒๗

นายศศธร โทอาสา ๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒๘
เด็กหญิงศิระประภา

เกือทาน

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒๙

นางสาวศิริเกษ พรหมลิ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓๐

นางสาวศิริวรรณ คำเสียง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓๑

นายสรวิชย์ แสงอุ่นสิริโชติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงสุนิตา แสนเสริม ๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓๓

นายแสงประทีป นรดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓๔

นางสาวโสระญา หนองหิน ๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓๕

นางสาวอมลวรรณ เมฆเขียว
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓๖

นางสาวอรทัย หงษ์จันทร์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓๗

นายอัษฎาวุธ โคษา ๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ใชยภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓๙

เด็กชายธนโชติ นาคนวน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๐ / ๑๒๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔๐

เด็กชายธนพล ม่วงอ่อน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔๑

เด็กชายนฤพล นรสาร
๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงพลอย เข็มทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงภัทรดา อินทร์ตา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ แซ่ตัง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔๕

เด็กชายวทัญู นาคนิยม
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงสายธาร เตชะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงสุนิธิดา แสงเพ็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงอภิณญา นรดี ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงอรอุมา จันดี ๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงคัทยวรรณ ไตรรัตน์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกตุพรม ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕๒

เด็กชายธนสิทธิ

์

ใจธรรม ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕๓

เด็กชายธัชชัย โตเสริมกิจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงนันทิชา แสงเพ็ง
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ทองดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕๖

เด็กชายพิศิษฐ์ เกษี ๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕๗

เด็กหญิงภารดี ยอดจันดา
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕๘

เด็กชายภูริภัทร์ โสภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงวรรณนิดา แย้มจำนงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖๐

เด็กชายวีระภัฎ สานคะนา ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ กองแก้ว ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงสุชาดา สุรักษ์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงอรพรรณ เรืองสุขสุด ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖๔

เด็กหญิงอรรัมภา ชนะสงคราม ๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖๕

เด็กชายอาชัน นนทวงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖๖
เด็กหญิงกนกลักษณ์

จันนะรา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖๗

เด็กชายกรวิชญ์ จันสุตะ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖๘
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์

ระยับศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖๙

เด็กชายกิตติกร ประทุมรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสมรส ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗๑

เด็กชายกีรติ แก้วกันเนตร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงกุลนัดดา เหลาคำ ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา สุระ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงขนิษฐาพร สุระ
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๑ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗๕

เด็กชายคี จุน คิม ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗๖

เด็กชายจักรพงศ์ คำเสียง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗๗

เด็กชายจำเริญ เรืองสาย ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗๘

เด็กชายจิรวัฒน์ สีสัน ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗๙

เด็กชายจิรายุ มันจิตร

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘๐

เด็กชายจีรภัทร์ สุพรรณ์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงจุรีฉัตร บัวดี ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘๒

เด็กชายเจษฎา พงษ์สุวรรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘๓

เด็กชายชนวีร์ ทองดี ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงชิดชนก ทนงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘๕

เด็กชายธนพงษ์ บุดดาวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงธนิดา ทองดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงธมลวรรณ อุทธาสังข์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘๘

เด็กชายธีรภัทร อินธนู
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

เจริญยิง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงนฤมล พรมมาก ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙๑

เด็กชายนวินเมธ สาธุพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙๒

เด็กชายนารเมธ สมบัติวงค์ ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙๓

เด็กหญิงนิรัชภรณ์ มณีดำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙๔

เด็กชายปราโมทย์ ประมวล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงปรีชาภรณ์ สีตะวัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙๖

เด็กชายปยธรรม ไทยน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙๗

เด็กชายปยวัฒน์ พงษ์สุวรรณ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙๘

เด็กชายพชรพล สีสัน
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงพลอยสุดา ขาวสะอาด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ สีสัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงรชฎ วงษ์รักษ์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐๒

เด็กชายรัฐภูมิ สุขเสนี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐๓

เด็กชายวัชรพงค์ คำมา ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐๔

เด็กชายวัชศัตรา พรหมลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงวิชญาพร สีหบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐๖

เด็กชายวิเชียร สีดำ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐๗

เด็กหญิงวิภากร สีดำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐๘

เด็กชายวิษณุ บัวงาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงศศิวิมล ทับทิม ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑๐

เด็กชายสมพร คำเสียง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑๑

เด็กหญิงสายสมร สีดำ ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑๒

เด็กชายสิรภพ เกษก้าน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา นารัตน์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงสุชานันท์ โกวฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑๕

เด็กชายอธิพัชร์ ทองคำ ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินทร์ตา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงอรปรียา จันเทศ ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงออมสิน มังคัง

่ ่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ พรมลิ ๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒๐

เด็กชายทักษิณ พรหมลิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒๑

เด็กชายทิวานนท์ พันธ์ดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒๒

เด็กชายธนาวุฒิ บริบูรณ์
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒๓

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญทัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒๔

เด็กชายนวพล อินตา ๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงพัชรพร พรหมลิ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒๖

เด็กชายพิชเยศ บุญช่วย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒๗

เด็กชายวรากร เชียวดี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒๘

เด็กชายอรรถพร พรหมลิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒๙ เด็กหญิงกนกวรรณมณี

ระยับศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงขนิษฐา บุบผาวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓๑

เด็กชายจิรภักดิ

์

สมนาค
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงณัฐพร สุขเติบ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนาจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ พรหมลิ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓๕

เด็กชายธนวิชญ์ จันทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓๖

เด็กชายธนากร พลึกรุ่งโรจน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓๗

เด็กชายนัณธพณ เดือนขาว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓๘

เด็กชายนันทิภาคย์ พรหมลิ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงพนิดา พรหมลิ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงพัชราภา ทองหล่อ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงพัชรี ศรีระษา ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ เพ็งแจ่ม ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔๓

เด็กชายอดิศร พรหมลิ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔๔

เด็กชายอนิกนันท์ เดือนขาว
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔๕

เด็กชายอนุศิพงษ์ พรมลิ ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงอภิญญา คุสิตา ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ พรหมลิ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔๘

เด็กชายธนสิทธิ

์

พรมผาย
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงมัลลิกา ประดับนำ ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ สมัครลาน
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕๑

เด็กชายรัชพล กล้าณรงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕๒

เด็กชายสมชาย เคนตุง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงทัศรินทร์ นรดี ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงนลินรัตน์ นรดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงปริยากร ดาราทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕๖
เด็กหญิงพรหมรินทร์

พรหมลิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงวิลาสินี ไชยศิริธนวัฒน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงสุทัตตา สานรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕๙

เด็กชายทักษิณ สิงขรณ์ ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉิมมาลี ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงมลฤดี เดือนขาว ๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงศศิธร ล่ามแก้ว ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงจิรานันท์ บุญชุ่ม
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖๕

เด็กชายนพดล บุญสม ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖๖

เด็กชายนภัทร แก้วละมุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖๗

เด็กชายนวพล งามสอาด
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

นาฬเกร์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖๙

เด็กชายนัฐวุฒ เทียนสันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗๐

เด็กชายสิริโชค นรดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗๑

เด็กชายธีระเดช วิเศษชาติ ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗๒

เด็กชายพลวัต เชียวชาญ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗๓

เด็กชายนพรัตน์ ม่วงอ่อน ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงวันศิริ พรมลิ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงสุภาพร บุตรดี ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงกาญจนา ธรรมปนโย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗๗

เด็กชายปยะวัฒน์ คำเสียง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงพัตชิรา คูสกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงรุ้งทิวา สิงขร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘๐

เด็กชายศตวรรษ นรดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘๑

เด็กชายอดิศร แสงมาศ ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘๒

นางสาวชนัฐดา ต่อสกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘๓

นายวงศพัทธ์ แสงมาศ ๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘๔

นางสาววราภรณ์ แดงสีบัว ๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘๕

เด็กชายนิชคุณ คำเสียง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘๖

เด็กชายอัษฎาวุธ ยอดอาจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงจิรัชญา สีระมัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงณิชาภัทร สุขบันเทิง
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงธันย์ชนก จันทอง ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงนฤมล พึงสงวน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงนุสรา เนินทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙๒

เด็กชายประสิทธิ

์

พันธมาศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙๓

เด็กชายภูรี ชัยวิเศษ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙๔

เด็กชายวัชรพงษ์ แหวนวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙๕

เด็กชายศรีวุฒิชัย อุตยันต์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

แสงมาศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

แหวนวงษ์
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙๘

นายจรัลชัย สาทิพย์จันทร์
๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙๙

นางสาวชนินาถ พุฒหอม ๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐๐

นายนพรัตน์ คุชิตา ๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐๑

นายธีรภัทร์ วัสวาณิชย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐๒

เด็กชายวชิระพันธุ์ พันธมาศ ๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐๓

เด็กชายศักรินทร์ วิชุมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐๔

เด็กชายสวรุต พนมเครือ
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐๕

เด็กชายกวี มีงามดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทองดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงเกษรินทร์ ทองดี ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐๘

เด็กชายเจษฎาพร ทองกำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ สีสัน ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑๐

เด็กชายธนากร สีสัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงธัญพิชฌา แก้วคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองดี ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑๓

เด็กชายนที กลีบฉวี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ ทองดี
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑๕

เด็กชายนาคินทร์ อินตะ ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑๖

เด็กชายปรเมศวร์ สุลาเลิศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑๗
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

แก้วละมุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงปาริชาต จันทำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงพรรณวษา ทองดี ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒๐

เด็กชายฟาริค แหวนวงษ์
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงภัทราวดี วรรณสวาท
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ช่างศรี ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒๓

เด็กชายภูธเนศ ภักดีเขียว
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงรพีพร คำเสียง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงรัตนฤทัย สีสัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงวรัญญา ทองดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงวรา คำเสียง ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒๘

เด็กชายวรินธร สีดำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒๙

เด็กชายวัชรินทร์ บัวจูม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงศิริพร สมทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงศุภัสสร คะเรรัมย์
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓๒

เด็กชายสิทธิกร สมพงษ์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงสุทธญาณี แซ่แต้
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงอทิตยา ทองดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงอรปรียา กลีบฉวี ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา ประกอบศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓๗

เด็กชายธนาณัฐ เจริญจิตร ๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓๘

เด็กชายอัศม์เดช บุตรดี
๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓๙

เด็กชายธวัชชัย พานทอง ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔๐

เด็กชายพีรพัฒน์ สายพิณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔๑

เด็กชายภูวนาท อักษร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ แย้มจันทึก
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

พานทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔๔

เด็กชายกฤษดา มังคัง

่ ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔๕

เด็กชายเจริญฤทธิ

์

เอือสามาลย์

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔๖

เด็กชายชนกานต์ พอใจ
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงญาโณทัย ภิรมย์จันทร์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงณัฏฐริดา บ่อจักรพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔๙

เด็กชายนัฐพล บัวเกษ ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงบัญฑิตา โสริยาตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงปาริชาต สุดตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงพรทิพา ดอนเหลือม ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕๓

เด็กชายภิรมย์ ปูพะบุญ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕๔

เด็กชายรุ่งวัฒนโชค ทะนามศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕๕

เด็กชายวรยุทธ พอใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงวรรณิษา วงยะลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕๗

เด็กชายวรายุทธ อักษร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงวศินี อักษร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕๙

เด็กชายวิทวัท บุญเปง ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖๐

เด็กชายวีระยุทธ แจ้งสว่าง ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖๑

เด็กชายศักดา ศรีลาชัย ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖๒

เด็กชายสิทธิพล สายพิณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นรดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖๔

เด็กชายสุธชัย ทองดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖๕

เด็กชายอัครพล ทีฆา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงอาภัสรา แสงมาศ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖๗

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สายดวง ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖๘

นายทักษิณ แพทย์มด
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖๙

นายพิทูร ทองคำ ๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗๐

นายอภิวัฒน์ พรหมลิ ๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ทองคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงผกา เพ่งพิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงชลธิชา บุญชม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สมบัติวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงสุภาวดี นันทะศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗๖

เด็กชายอภิศุทธิ

์

อินทร์ตา ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗๗

นางสาวณัฐวิภา พุฒศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงภัทราวดี สุระขันธ์ ๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗๙

นายภูวดล โพธินอก

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘๐

นางสาววาธิตา ธะนะชาติ
๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘๑

เด็กชายกิตติธัช คำเสียง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘๒

เด็กชายนครินทร์ เมืองแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงกมลชนก หัดกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘๔

เด็กชายชลากร อุดรพันธ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘๕

เด็กชายธนกฤต ศรีเลิศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘๖

เด็กชายวัชรพล บุตรสอน ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘๗

นายสิริกร อุปสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘๘

เด็กชายสุรพล คำไสย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงมารตี เข็นคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงอรษา จันทร์เพ็ง ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงนำฝน สุพรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงบุณยาพร ศรีสุข
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงเปมิกา แก้วกัณหา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงพนิตสุภา จินดา ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงภาพิมล ชัยเชือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงวริษา ศรีมงคล ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙๗

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ทัศนิจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงสุนิตา แข่งขันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙๙

นายกฤติเดช ปนทอง ๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐๐

เด็กชายเลิศศัก มักสัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดสวาย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐๑

นายอดิศร สุภาพ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐๒

เด็กชายทศพล เกษศิลา ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐๓

เด็กหญิงทรรศณีย์ มะณีวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ธรรมสา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงปนัดดา ขันทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐๖

เด็กชายกฤติพงศ์ สุดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐๗

เด็กหญิงอมลวรรณ สุวรรณ ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงอรปรียา สติภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงอรวรรณ พันมะลี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑๐

เด็กชายกิตติภูมิ สมชัยมาตร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑๑
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

สีเข้ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ลาธิ ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑๓

เด็กชายอนุชา สุนันท์ ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จิตรักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงชลธิชา พิมพ์กรณ์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงชาลิสา ไพรบึง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงฐิติยา บุญร่วม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ แสนจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา จรเด็จ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงถิรนันท์ ไก่แก้ว ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงธีรนันท์ อุทาสี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงพรณิภา แก้วลอย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงพลอยวรีย์ วงษ์อ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปรางมาศ ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงเฟองฟา พิมูลชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมโสภา ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงรินลิณี บุญร่วม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒๘
เด็กหญิงสร้อยเพชร กลำเงิน ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงจารุวรรณ สีคำทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงจิราพร จันคณา ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา พูลรอด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ เพชรงาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงบงกชพร สุภาพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงใบเฟร์น แสนกัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงปภัทรดา อ่อนสนิท
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงพิมพิกา สุริยะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงภัสสร ไพรบึง ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไก่แก้ว ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงสโรชา บุญร่วม ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงสุธิดา มาเมือง ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔๑

เด็กหญิงอนันตญา อินอมร ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงอรฤษา สุพรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ไชยมาตร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงพิมพิศา สุภาพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔๕

เด็กชายจิตกร จันทร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ สมพงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔๗

เด็กชายธีรุตม์ บุญร่วม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔๘

เด็กชายรวินท์ บังเิอิญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔๙

เด็กชายสหรัฐ สมพงษ์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕๐

เด็กชายอนุภัทร พันธ์ภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยอดจักร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงจนิตา เศรษโฐ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ปนทอง ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงณัชชา ลำสัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงณัฎฐยา เชือสาย

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงณัฐสาฒิณี ไชยโชติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงนิราภร พันธ์แก่น
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕๘
เด็กหญิงประทุมทิพ ศรีกะชา ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พันธ์แก่น
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงปนมณี แต้มทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงปยะธิดา มนต์ทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงพิชญาภา เวฬุวนารักษ์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา จันทร์พลงาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงพิรดา แก้วพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงวนิดา อัมภรัตน์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงวิรากานต์ ภาษี ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงศิรดา เสนคราม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงสาธิตา สายแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงอภิสรา กันยามัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงอัจฉรา โพธิทอง

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗๑
เด็กหญิงอัฐชฎาภรณ์

ตอนสี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงอาริยา ทองอินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗๓

เด็กชายกฤษฏา ไชยโชติ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญร่วม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗๖

เด็กชายธนพงษ์ โยธี ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗๗

เด็กชายธนพล แก้วกัณหา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗๘

เด็กชายธัญวุฒิ สิทธิสงคราม

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗๙

เด็กชายธีรภัทร สายแก้ว
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘๐

เด็กชายนรินทร์ ฤทธิธรรม

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘๑

เด็กชายบูรพา เชือทอง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘๒

เด็กชายภานุพงศ์ พะวิขุณี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘๓

เด็กชายลภัส ธรรมสา ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘๔

เด็กชายวีรยุทธ ศิริวงค์ ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘๕

เด็กชายสุรเดช กลำเงิน
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘๖

เด็กชายอดิศร ศรีดาชาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘๗

เด็กชายอภิชัย ยิงสันเทียะ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงกัญชพร ทองมนต์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวแย้ม ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงจามจุรี แก้วลอย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงจารุภร ห้อยพรมราช ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงจิดาภา โยธา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงณัฐกมล ศรีกะชา ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ สุภาพ ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงทิวาวรรณ บุญเกิด
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงธินัญญา ปรางมาศ ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงปาลิตตา บริบูรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙๘
เด็กหญิงพลอยรินทร์

อาจใจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงวรรณิสา ศรีโสดา
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐๐
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ เสาวัง ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงสุชาดา เบ็ญมาศ ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงอธิกา ไพรบึง ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงอรทัย เพ็ชรนอก ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐๔

เด็กชายณัฐนันท์ เกษก้าน
๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐๕

เด็กชายณันท์ธภัส ตวนบุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐๖

เด็กชายธันวา โยธี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐๗

เด็กชายพิทักษ์ พันธ์แก่น
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐๘

เด็กชายภูรินทร์ เกษอินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐๙

เด็กชายวิวัฒน์ชัย เอกอำไพ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑๐

เด็กชายศตายุ ปจฉิม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑๑

เด็กชายสุขสมบูรณ์ ไพรบึง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงกนกพร ศรีระเริญ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงจิรนันท์ โยธี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงจีรณา คำเสน
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงชญาดา อายุวงค์ ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงชนินาถ พงษ์วัน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงณญาดา ทองบาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา มูลสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงณัฎฐิรา บุญตา ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงนันทิตา บุญร่วม ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีชาติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงนิภาดา พันธ์มะลี ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงปริยากร วงษ์พิทักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงพรพิมล สำฤทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงพรรณธิดา โยธี ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี ยอดจักร์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงศศิวรรณ รุ่งคำ ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ตังจิตปยะนนท์

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงโสภิตา ประนม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงอนัญพร บัวจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงอรทัย จำปาขันธ์ ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓๒

เด็กชายกรณิศ คำเบา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓๓

เด็กชายครองทรัพย์ มะปราง
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓๔

เด็กชายบัญชา เสนคราม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓๕
เด็กชายวัชรพงษ์ศักดิ

์

มุกดาสนิท
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงกัลยา สอนกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชัยมงคล ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ทองมนต์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงคุณัญญา เกษก้าน ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ เข็มงามดี ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงโชษิตา คลอวุฒินันท์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงณฐภัทร พลเกตุ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงณัฎฐา ไพรบึง ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงดาราวลี บังเอิญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงตวิษา พันแก่น
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มักสัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงนัชธิญา สรจักร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงนันทนา เสาวดี
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงนาตยา แซ่โซ่ง ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงบุณยาพร ดวงเขียว ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงพิมชนก ชืนจำปา

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงแพรวา สุภาพ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงเรวดี กลำเงิน ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงลลิตภัทร ไพรบึง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงศศินา ภัยวงศ์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงศิรินภา ชนะพล
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงอรปรียา โสมา ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕๘

นางสาวธัญลักษณ์ สุภาพ ๐๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕๙

นางสาวศิริลักษณ์ กัลยา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖๐

นายสุชาครีย์ โพธิสาร
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖๑

นายนนทกานต์ สุพรรณ์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖๒

เด็กชายธีรภัทร กุลนนท์
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงพิริสา ยิมแย้ม

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงรุ้งธิดา สุพรรณดี ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงสุธิมา บุตรศรีวงค์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖๖

เด็กชายสุรเทพ ดวงศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงกาญจนา สืสิว

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖๘

เด็กชายจงอาง เสาเวียง ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ กลำเสือ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗๐

เด็กชายณัฐภูมิ เสาเวียง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗๑

เด็กชายบุญจันทร์ กิงแก้ว

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗๒

เด็กชายพิศาล คำผาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗๓

เด็กชายภานุมาศ วิณโรจน์ ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงวาสินี โตมร ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗๕

เด็กชายนัฐวัฒน์ เผาสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗๖

เด็กชายวายุเดช ศรีสุก
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงกนิษฐา สายจันทร์
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗๘

เด็กชายนพรัตน์ ละลุน ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงนราทิพย์ คำนึง ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงปาริตา ปญจรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงพรทิพย์ จำปาคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงพลอย จันเทพ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงพัชรมัย ดีโอด ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘๔

เด็กชายภัทรกร ชัยรัตน์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘๕

เด็กชายวรเดช คณะพัฒ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงวริศรา สีสะอาด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงวันสว่าง คำแท่ง
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงวิภาพร เนือทอง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงสิริวิมล ต้นวังหิน ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงสุทธิดา สมนาค ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงอรทัย อุณศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงอัญชิสา ไชยรัตน์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงอารดา ทานุมา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙๔

นางสาวอภิญญา พิมโคตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙๕

นางสาวปยะฉัตร คำนึง ๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙๖

นายพีรพงษ์ ศิริวาลย์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙๗

นายวุฒิชัย มณีวงษ์
๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงกัญลักษ์ จุทสิงห์
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙๙

เด็กชายโชติพัฒน์ ชมภูโกฎ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐๐

เด็กชายนทีกานต์ เอือเฟอกลาง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐๑

เด็กชายภูริพัชร ขันสะอาด
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐๒

นายวุฒทินันท์ พิมโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐๓

เด็กชายกมลวิชญ์ อุทธามาตย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แก้วคำ ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงเกศวิมล สีหะวงษ์
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐๖

เด็กชายเกียรติกุล กิงแก้ว

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐๗

เด็กชายโกศัลย์ ร่วมสุข ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐๘

เด็กชายคฑาวุธ จันทร์เต็ม
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐๙

เด็กชายคมสันต์ บุญช่วย
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑๐

เด็กชายจิรพัชร ชินกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงชฏาทิพย์ สีหะวงษ์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงชวพร สมใจ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ จันทะศิลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงณัชชา แจ่มใส
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงณัฐมน ชัยรัตน์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีลารัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงดุจมณี นามวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงทิพรดา จำป ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑๙

เด็กชายธีรดนย์ ร่วมสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงนภัสสร วงศ์เจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงน้องน้อย เข่าผักแว่น ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงนันพกา จันทะศิลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒๓

เด็กชายนิติธร ทีรัก

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงบวรรัตน์ กุลวงค์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงบุษกร ชาลี ๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงปณิดา เสียงบุญ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงพิชชาภา ตอนนอก ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สมบัติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงภัทราพร หินแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงมัณฑิตา สำรวมใจ ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓๑

เด็กชายยศกร ชัยรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓๒

เด็กชายรัฐพล นามวงษ์ ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓๓

เด็กชายวิฤทธิพล

์

ศิริเทศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓๔

เด็กชายสิทธิพล เกษร ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา มะเดือ

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓๖

เด็กชายอดิเทพ บุญจิตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓๗

เด็กชายอธิชา นามวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓๘

เด็กชายอลงกต ขันคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓๙

เด็กชายอัครชัย แก้วคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงอัจฉริยา นามวงษ์
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔๑

เด็กชายประกาศิต วงค์ภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔๒

เด็กชายไววิทย์ กลินนวล

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔๓

นางสาวจิรานุช หึกขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔๔

เด็กชายไชยโรจน์ ภู่รา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แพทย์มด
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔๖

เด็กชายทรงวุฒิ ยงกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔๗

เด็กชายธนพัฒน์ แวนประเสริฐ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงนิอร บุญยู้ ๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงสุภาพร ไชยพันธ์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโทะ วัดห้วยยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕๐

เด็กชายดนุพล ใหมคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕๑

เด็กชายวรภัทร บุญเนตร ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕๒

เด็กชายศุภณัฐ กันหาสุระ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕๓

เด็กชายธีรเดช เมืองจันทร์ ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕๔

เด็กชายกานต์ชนก วิจิตร์
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา สินสุพรรณ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงสุภาสิณี พรมชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

เส้นคราม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕๘

เด็กชายณัฐิวุฒิ ประทุมวงค์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕๙

เด็กชายเทิดศักดิ

์

พิงพวย
๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖๐

เด็กชายพิเชษฐ์ นันกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖๑

เด็กชายภาณุพงษ์ เบ็ญมาส ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖๒

เด็กชายวรชัย สุริเตอร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖๓

เด็กชายวีระยุทธ มะโนชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖๔

เด็กชายศักดา สาบุตร ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖๕

เด็กชายสายชล เคามัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

อบอุ่น
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖๗

เด็กชายโชคชัย ประทุมวงศ์
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖๘

เด็กชายถิรวิทย์ บรรพชาติ ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖๙

เด็กชายศราวุฒิ ประทุมวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗๐

เด็กชายสุธิมนต์ เสาศิริ ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ประทุมวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗๒

เด็กชายอาทิตย์ คำเหลือ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗๓

เด็กชายอิทธิกร นามมนตรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิเศษจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗๕

เด็กชายปณณวัฒน์ กลันสะเดา

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗๖

เด็กชายเสกสรรค์ เค่ามัน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงสุคะธา เรืองศรี
๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ใสทา ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงธนัชญา พรมชาติ ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงมลธิดา วิถี ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘๑

เด็กชายศุภกฤต สาระติ ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะเอิน วัดกะเอิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงกาญจนา ยาสี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงจิราพร อุปถัมภ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงชลธิชา อรัญทม ๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงนุชธิดา เรืองศรี ๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘๗

เด็กชายเนวิน แสงไชยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘๘

เด็กชายพชรพงษ์ สมจิตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงพัชรีย์ภรณ์ อุทัย ๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙๐

เด็กชายมงกุฏ สุธาตุ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงวรนุช จันสมุทร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙๒

เด็กชายวัชรวิทย์ แก้วศรีลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงศิริวรรณ พลเยียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙๔

เด็กชายสิทธิชัย อุทัย ๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงสุชานาถ จันทำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙๖

เด็กชายสุพศิน ใจเครือ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

วงษ์พินิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙๘

เด็กชายอทิลักษณ์ เภาแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

วัดขุมคำ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙๙

เด็กชายชานน เกษร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐๐

เด็กชายสิริพงษ์ บุตรสยาตรัส
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

วิถี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงกุสุมา ปนแก้ว ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงจิราพร กริมใจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงเด่นนภา สะโสดา
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

เรืองสัตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐๖

เด็กชายธเนศ พักดวน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงอาริษา มังษา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ถินวาสนา

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐๙

เด็กชายนนทิชัย กำจัด
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงศิรินภา โสพิศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑๑

นายสาธิต บุรุษชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วัดนิคมห้วยคล้า  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑๒

นางสาวกาญจนา ฤทธิสำอางค์

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑๓

นายทินภพ พิมพ์ทอง ๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑๔

นางสาวธิติมา ชูเพชรสมบูรณ์ ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑๕

นางสาวศิริรัตน์ บุญส่ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑๖

นางสาวสร้อยสุดา พรรณา ๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑๗

นางสาวสุกัญญา ศรชัย
๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑๘

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญหนัก
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงกมลวรรณ สีแดด ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงจีระนันท์ หาญชนะ
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒๑

เด็กชายเจษฏา ศรียงยศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงฐิติมา ทรงกลด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงทิพย์วรา บุญหนัก ๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒๔

เด็กชายธนายุทธ สุปตติ ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒๕

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ทอง ๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒๖

เด็กชายบุรวิชญ์ วิภพภัทร ๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ เกษร ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงลดาวัลย์ จำปาทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงสุนิสา หารบุรุษ ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓๐

เด็กชายอนุชา พรรณา ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓๑

เด็กชายอาทิตย์ ดาราคำ ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงอรรนิศา พิมพ์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงชลิตา กิงเกษ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา โทนุบล ๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วง วัดวิสุทธิโสภณ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงอารยา ศรีสุข ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓๖

เด็กชายศิวะ บุญยอด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงสภิญญา พิลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีวิเชียร ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓๙

เด็กชายทวีวัฒน์ ศรีรักษา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงรัชยา ยวนยี
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงณัฐวดี วิรุณพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔๒

เด็กชายธนพนธ์ เข็มรถ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ นามวงศ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงอรวรรณ นามวงศ์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสิงห์
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔๖

เด็กชายกฤตยศ รสหอม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงอารียา สุพรรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔๘

เด็กชายธนโชติ กุลมิตร ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิโนนจานอีลอก

์

วัดโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔๙

นางสาวกนกวรรณ เพลินจิตร ๓๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕๐

นายทักษิณ รุ่งแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕๑

นายนคเรศ บรมสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕๒

นางสาวนริศรา อินทโร
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕๓

นางสาวรุจิรา ศาลากาหมุด
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕๔

นางสาวสิริยากร แอนโก
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงนภัสกร ศิริผล ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ก้อนทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงณัฐชา บูชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงพัชมณ สมหมาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ จำศรี
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา สิงหันต์ ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖๑

นางสาวกนกพร เอกศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖๒

นางสาวกัลยา กองทรัพย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖๓

นางสาวกานทิยา ไตรวิทยายนต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖๔

นางสาวกุลวรรณ สะอาด
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖๕

นายจรัญ บุญสร้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖๖

นางสาวชลธิชา ดาเดช ๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖๗

นางสาวชลธิชา อินศวร
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖๘

นายโชคอนันต์ ประชาสุ ๓๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖๙

นายฐนะวัฒน์ เหล็กเพชร ๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗๐

นางสาวณัฐชยาพร บุญประเคน ๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗๑

นางสาวณัฐวดี นวลงาม ๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗๒

นายทวีวัฒน์ ฤกษ์ใหญ่ ๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗๓

นางสาวธารารัตน์ บุญพบ ๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗๔

นางสาวนฤพร สำลี ๑๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗๕

นายพงศกร ศรีมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗๖

นายภาณุเดช ศรีไสว
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗๗

นางสาวภีรดา สุรวิทย์ ๒๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗๘

นางสาวรัชนี สีหบุตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗๙

นางสาววรญาดา กะมุทา ๐๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘๐

นางสาววารุณี นามวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘๑

นายวีรธร บุญไสย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘๒

นางสาวศศิพร พิมพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘๓

นางสาวศิรินยา สังข์วรรณะ ๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘๔

นางสาวสุทธิดา สายสิม
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘๕
นางสาวสุพรรณิการ์ เพ็งอังคาร ๓๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘๖

นางสาวอรณี สำลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘๗

นางสาวกนกวรรณ บุญศักดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘๘

นางสาวกนกวรรณ มีศรี ๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘๙

นางสาวกมลวรรณ จันทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙๐

นางสาวกรรณิกา บุญจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙๑

นายกรีตินันท์ บุญบำเรอ ๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙๒

นายกฤษณนันท์ พิมพร
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙๓

นางสาวกัญญารัตน์ พลศักดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙๔

นายกัมปนาท ชาภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙๕

นายกีรติ กันนิดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙๖

นายจตุรพร ศิรินัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙๗

นางสาวจินดารัตน์ เปรียญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙๘

นางสาวจิรประภา สว่างวัน ๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙๙

นางสาวจิราภรณ์ พวงจำปา ๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐๐

นางสาวจิราวรรณ ชราศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐๑

นางสาวฉัตรสุดา ตระการจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐๒

นางสาวชญาดา พืนไธสง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐๓

นางสาวชลธิชา วันตา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐๔

นางสาวชลธิชา อิมอ้วน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐๕

นางสาวชัญญานุช สมลือแสน ๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐๖

นายชินวัตร เจริญนาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐๗

นางสาวชุติมา ใสดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐๘

นางสาวญนันทพร กระแสโสม
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐๙

นางสาวญาลักษณ์ นะรัยรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑๐

นายฐิระศักดิ

์

สมใจ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑๑

นายณรงค์ฤทธิ

์

จันทร์ไทย
๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑๒

นายณัฐวุฒิ คำสอน ๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑๓

นายณัฐวุฒิ สารสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑๔

นางสาวดวงกมล ผุยพรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑๕

นางสาวดวงตา ชาติไพบูลย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑๖

นางสาวทิพากร นำจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑๗

นายธนภัทร พงษ์อารีย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑๘

นายธนาชัย เสนาะศัพท์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑๙

นายธวพล คูณขุนทด
๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒๐

นางสาวธัญวรัตน์ นัยเนตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒๑

นางสาวธิดามาศ ชาภักดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒๒

นางสาวธิดารัตน์ พันธ์งาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒๓

นายธีรวัฒน์ สุรวิทย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒๔

นางสาวธีราภรณ์ พละศักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒๕

นายนนทวัฒน์ ยิงวงศ์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒๖

นางสาวนันทวรรณ สุระเสน ๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒๗

นายนันทวัฒน์ วงค์พุฒ ๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒๘

นางสาวเบญญาภา ชารี ๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒๙

นางสาวปนัฏฐา พุฒพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓๐

นางสาวปภัสพิมพ์ ปาปะแพ
๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓๑

นายประกิต เปรียมสติ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓๒

นางสาวปรียนุช ทองบุตร ๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓๓

นางสาวปนมณี แก้วบัวเคน ๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓๔

นางสาวปนมณี แย้มพุฒ ๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓๕

นายปยวัฒน์ บุญเชิญ ๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓๖

นางสาวไปรยา สรรพศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓๗

นางสาวพนิดา พาหา
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓๘

นางสาวพรนภา ชูวงศ์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓๙

นางสาวพิกุล บุญอำนวย
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔๐

นางสาวพิมพ์วิไล แร่ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔๑

นางสาวพิยดา แก้วพวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔๒

นางสาวภัทรวรรณ วรษา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔๓

นางสาวเมทิณี วงค์ประเทศ ๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔๔

นายรชต พิลาสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔๕

นางสาวรัตนา บุญอาษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔๖

นางสาวรุ่งนภา แก้วพวง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔๗

นางสาววชิรินทรา อรรถสิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔๘

นางสาววราวรรณ มีพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔๙

นางสาววัชราภรณ์ พืชศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕๐

นางสาววิยะดา ตามบุญ
๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕๑

นางสาววิราภรณ์ ศรีรักษา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕๒

นางสาววิไลวรรณ คำศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕๓

นางสาวศิริวิภา บุญอาษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕๔

นายศิวดล บัวภา ๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕๕

นางสาวสวรรยา พละชาติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕๖

นายสิทธิภาคย์ อารีย์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕๗

นางสาวสุดารัตน์ พงษ์อุดม
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕๘

นางสาวสุทธิดา ฤกษ์สว่าง ๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕๙

นายสุทธิศักดิ

์

ไม่หวัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖๐

นางสาวสุนิสา เชือสา

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖๑

นางสาวสุภาภรณ์ สุรวิทย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖๒

นางสาวอุทัยทิพย์ สาระชาติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖๓

นางสาวอุษา เศษธรรม ๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖๔

นางสาวกนกภรณ์ วรรณรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖๕

นางสาวกมลชนก ทองทวี
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖๖

นางสาวกฤติกา เสามัง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖๗

นางสาวกัญญาณัฐ สีวัง ๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์

เกษแก้ว ๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖๙

นางสาวกัตติกามาศ บุตรดี
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗๐

นางสาวกาญจนา กุลกนก
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงเกษสุดา สารบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗๒

นางสาวเขมิกา สักกุณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗๓

นางสาวคณิศร ศรีลัย ๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงจรรจิรา บุญถนอม ๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗๕

นายจันทรพิสิทธิ

์

พิศเพ็ง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗๖

นางสาวจินดาวรรณ จันทร์ลุน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงจิราพร ศรีอาจ ๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงจิราภา บัวหอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗๙

นางสาวจิราวรรณ พิลา ๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘๐

เด็กชายจีรวัฒน์ สีหาบุตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แหล่งหล้า ๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘๒

นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘๓

นางสาวชนนิกานต์ น้อยแก้ว ๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘๔

นางสาวชมพูนุท สิงห์ซอม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงชลิตา พืนพรม

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘๖

นางสาวชลิตา สุรวิทย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘๗

นางสาวชุติมา สีชารู
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘๘

นางสาวณัฐธิภรณ์ คำพันธ์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงณิชกานต์ นวลศิริ ๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙๐

นายดนัย ทองปาน ๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงดรุณี อิมเต็ม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙๒

นางสาวทัดดาว สุวรรณ ๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงทิพยรัตน์ โสลุน
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙๔

เด็กชายเทพทัต อักษร ๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙๕

นายธนกร สารัง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙๖

นายธนธรณ์ จันทร์แจ้ง ๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙๗

นางสาวธนิศร นิลเนตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙๘

นายนภัส ประสังติโย
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงเนตรชนก สายสุ้ย
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐๐

นางสาวบัณฑิตา พลเสนา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐๑

นางสาวเบญญาภา สาออน ๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐๒

นางสาวปริมชุตา คำสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงปานไพลิน จันดาบุตร ๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐๔

นางสาวปยวรรณ วงศ์กันยา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐๕

นางสาวปยะธิดา ขันเขตต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐๖

นายพงศกร ปลืมกมล

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐๗

นายพงษ์พิทักษ์ ขันสุวรรณ
๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐๘

นางสาวพรจันทร์ โพธิพรม

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐๙

นางสาวพรชิตา อินทร์จันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑๐

นางสาวพรพิมล บุญสุข ๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑๑

นางสาวพัชรลักษณ์ สะอาด ๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑๒

นางสาวพัชริดา ศรีอ่อนหล้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงพิจิตรา วงษ์ประเทศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑๔

นางสาวพิชชา หลิมเลิศรัตน์
๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑๕

นางสาวพิมพ์มาดา ภูบัวเพชร
๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑๖

นางสาวพิมพิศร ลัทธโล
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงพิยดา นนทา ๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑๘

นางสาวเพ็ญนภา สังข์ชม ๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑๙

นายภราดร เสาร์ชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒๐
เด็กหญิงภัทราวรรณ

ผ่านพรม ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงภาวินี ทวีศิลป
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒๒

เด็กชายมฆวัน วรรณทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒๓

นางสาวมณีรัตน์ แสงคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒๔

นางสาวมยุรี ผูกมัน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงมลฤดี จงรักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงมัลลิกา บ่อคำเกิด
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงมุทิตา แสงใส ๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงยลดา พิลา ๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒๙

นางสาวยศวดี แพงพรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓๐

นางสาวยอดดวงใจ สุขอ้วน ๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓๑

นายยุทธกานต์ รองทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓๒

นางสาวรังสิณี สวัสดิกุล

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓๓

นางสาวรัชนีกร มาทัศน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓๔

นางสาวรัตติกาล จันทร์สิงห์ ๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓๕

นางสาวรัตนวัลย์ ปทุมมาศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓๖

นายราเชนทร์ เกษรชืน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงวรรณภา กัลยลัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓๘

นางสาววิชิตตา พุ่มจำปา ๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓๙

นายวีรภาพ จุลแดง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔๐

นางสาวศิรประภา บุญล้อม
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔๑

นายสงกรานต์ ประทาน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔๒

นางสาวสรัญญา ดาประสงค์ ๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงสโรชา หงษาชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔๔

นางสาวสลิลทิพย์ เขียวอ่อน ๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔๕

เด็กชายสิทธิชัย อุดม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔๖

นางสาวสิรินยาพร สิมณี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔๗

เด็กชายสุกฤต เหมือนมาตย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงสุกัลยา จอมคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔๙

นางสาวสุฑาทิพย์ ปารันทม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ กาศเกษม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ จำลองพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕๒

นางสาวสุธาริณีย์ เจริญสุข
๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงสุธิดา ประทุมศรี ๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕๔

นางสาวสุนิตา ชูเชิด
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕๕

นางสาวสุภาวดี วิไลย ๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕๖

นางสาวสุรางคนา สุวรรณโชติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕๗

นางสาวอมรรัตน์ นัยเนตร ๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕๘

นางสาวอรทัย ทองปว
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕๙

นางสาวอรัญญา อัมภรัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖๐

นางสาวอารยา คำกิง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖๑

นางสาวอินทิรา จันทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖๒

เด็กชายกฤษดา แก้วพวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงกุลธิดา กิงคำ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖๔

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์ถา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงจิรัญญา บรรเทา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สมบัติ
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖๗

เด็กชายชัยณุวัฒน์ แสงซ้าย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ปานสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖๙

เด็กชายธีรเดช ยิมเกิด

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗๐

เด็กชายธีรพงษ์ บุญนำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗๑

เด็กชายธีรยุทธ ชารีพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗๒

เด็กชายนพดล หล้าใต้
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงนพมาศ คงโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงนฤมล บุญหล้า
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงนันทกร ผ่านพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงนันทิพร ปกโคทะกัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗๗

เด็กชายปณิธาน ชราศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงปริยาภัทร พิลา ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงพรนิภา โกพล
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘๐
เด็กหญิงพรรณนภา วัง ๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงพรรณิภา บุญรินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ พละชาติ
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงภีรดา น้อยพรม ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘๔

เด็กชายเมฆา บัวแก้ว ๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงรุจิรา อุราเลิศ
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘๖
เด็กชายโรจน์ระวี ณ

อุบล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงวราภรณ์ คำเพ็ชรดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงศศิประภา ทองทวี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘๙

เด็กชายศศิพล ใจเย็น
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงศิริวรรณ บัวหอม
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุโพธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙๒

เด็กชายสุทธิชัย เชือชม

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงสุธิชา เศรษฐพงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ศรีโนนม่วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงอรอนงค์ แย้มพุฒ
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงกนกทิพย์ เดือนโชติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงกาญจนา ศรีรักษา ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงกิตติยา พืนพรม

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงเกศรา ฮงทอง ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภาดี ๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐๒

เด็กชายไกรสุเมฆ ห่วงเพชร ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีโชค ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐๔

เด็กชายเจษฎา บุญบำเรอ ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐๕

เด็กชายเจษฎา ผ่าโผน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐๖

เด็กชายฉัตรดนัย ดาวประสงค์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐๗

เด็กชายชัยณรงค์ ประทาย ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐๘

เด็กชายดนัย คุณธรรม ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐๙

เด็กชายตะวัน ศรีแก้วกุล ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ เพียรดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑๑

เด็กชายธนัฐ แสงส่อง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ อารีย์
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑๓

เด็กชายนันทชัย สุรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑๔

เด็กชายบัณฑูร คำแก้ว
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงปาณิศา วงษ์สุเทพ ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงพัชราภา จิบจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงแพรพรรณ ไกรษี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงภัทริดา สุริโย ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงรุจีรา บุญตวง
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทองสุข ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงวริศรา สุวรรณดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒๓

เด็กชายศุภกร ทิพย์จันทร์
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ เครือคุณ
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงสุรัตดา เกตุชาติ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ พลศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒๗

เด็กชายอนุชิต สิงห์ซอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงอภิญญา พงษ์ทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒๙
เด็กหญิงอาทิตยาพร

เทียมทัด
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงอารีลักษณ์ ทัดเทียม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงอินทิรา ภุมรินทร์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงอุมาพร สุขอ้วน ๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓๓

เด็กชายกฤติพงศ์ ทองมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงกัลยา จุลเหลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงกิตติยาพร วงค์วรรณา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓๖

เด็กชายกีรภัทร บุญใหญ่ ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงจิราภา วันตา ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

โพธิกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓๙

เด็กชายเจษฎา จำปาหอม
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงฉัตรติญา ยันตะพันธ์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงชไมพร จาบกระโทก
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงชวกร ชิณวงษ์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงญาตาวี ดีมงคล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔๔

เด็กชายทวิวัฒน์ ศรีชนะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔๕

เด็กชายธิษณ์ คำแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงนันทิดา ด้วงวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงปริยชนก โสภาจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงปริยากร นามวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔๙

เด็กชายปยะภัทร สีแสง ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงพรพิมล นนทา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ จวงจันทร์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕๒

เด็กชายพิริยกร ไหมทอง
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงมนัญชยา บุญเฉลียว ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงมยุรี พรมดี ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงมาริสา วงษ์บุตรดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงศศิธร มณีวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงสุชาดา ไชยสาร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงสุชีราภรณ์ คำชาลี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงอรนุช ศรียา ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖๐

เด็กชายอรรถพล แก้วสว่าง
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖๑

เด็กชายอัครศิลป รัตนวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖๒

เด็กชายอานนท์ พันธมี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖๓

เด็กชายอิสระ ประชุมชัย ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖๔

นางสาวจันทรัตน์ มนตรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖๕

นายเจษฎา ไชยโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖๖

นายชาติชาย สำราญ ๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖๗

นายณัฐวุฒิ ลีเหลียม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖๘

เด็กชายทศพล คำจุน ๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖๙

นางสาวนฤมล กันยาประสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗๐

นางสาวภูษณิศา ภูดาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗๑

นางสาวศิริวิภา สายทอง ๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗๒
เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ

สุดประเสริฐ ๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงสุพัชญา สะเกษ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗๔

นายอภิสิทธิ

์

มะลิลา ๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗๕

นายอัครเดช ปดปอง ๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงอาริสา หีบแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗๗

นางสาวอารียา ศรีผาลา ๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗๘

เด็กชายบุญชวน นามโคตร
๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗๙

เด็กชายพลพล โพธิชัยเลิศ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘๐

เด็กชายอาทิตย์ บัวลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พูลสุข ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงธันยา แย้มสกุลศิริ ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘๓

เด็กชายปุรชัย คำใบ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรทิพย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ คำใบ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีสังข์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนะวัน ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพย์รักษา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ศรีสันต์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ลาภบุญ ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงกุลรดา แสงเพชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ สมบูรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙๓

เด็กชายเกียรติขจร ทองสุ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา ยาศรี ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙๕

เด็กชายคุณากร ดุษะนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙๖

เด็กชายจรัสรวี วงษ์แสง ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงจิตติมา เลิศผล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

แสงสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงจิราพร ใจกว้าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงจิราพัชร พำนัก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐๑

เด็กชายจีรพัฒน์ บุญเรืองศรี ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วรรณทวี ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐๓

เด็กชายชญานนท์ สุพรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงชนันธร ทาลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐๕

เด็กชายชัยชนะ ทุมวงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ประเคน
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐๗

เด็กชายชานน ทิพย์รักษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐๘

เด็กชายชิราวุธ สมจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงญาณิศา พรมสุข ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงญาดา พงษ์ศรีดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทรัพย์ธนัท
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑๒

เด็กหญิงณิรัญญา จันโท ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงดอกรัก บุญเรืองศรี ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑๔

เด็กชายธนโชติ คำศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑๕

เด็กชายธนากร ประเคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑๖

เด็กชายธนิสร แสงสิงห์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑๗

เด็กชายธเนศ ใจกว้าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑๘

เด็กชายธวัฒน์ชัย ตะวังทัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงนภัสกร บุรวัฒน์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงนภัสชญา นารีธีรากุล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒๑

เด็กชายนราธิป ทำทวี
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วอาษา ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงบันฑิตา ทองสุ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงบุณยานุช วงค์แสง ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒๕

เด็กชายปฏิภาณ ชฎาทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงปฐมพร แปนเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงปนัดดา เพ็.กระจ่าง ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ เกตุมาตย์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒๙

เด็กชายปรีชา สังข์สาย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงปาณิสรา แดงอ่อน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงปยพร สุภเลิศ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงปยะธิดา บุญอุ้ย
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงพรนภัส วงค์แสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงพรรณภสา พืนผา

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓๕

เด็กชายพาทิศ จันทราช ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชิงชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓๗

เด็กชายพีรพล พารา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ พรมตา ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓๙

เด็กชายภาณุพงศ์ พันธ์ทอง ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔๐

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงสุด ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงภาวินี ศุภเฉลิมชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔๒

เด็กชายภูมินทร์ เรือเรือง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงรัตติกาล ทองขาว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงรัตติยา ประดับวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔๕

เด็กชายรัตน์ทวิ อุ่นเรือน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔๖

เด็กชายวสันต์ ทิพย์รักษา ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ ฤกษ์สว่าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงศศิธร พรมตา ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงศุภวรรณ ทิพย์รักษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงสใบแก้ว นามวงษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕๑

เด็กชายสหกิจ ภิรมกิจ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงสาวิตรี ไชยโคตร
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงสุนันทา ต้นเกษ ๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงสุปราณี ติงสะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงสุพิชชา จันทะมาลา ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงสุภัสสรา โคตรเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงสุภาพร เขียวอ่อน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงสุริวิภา มาสุข ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงสุวนันท์ แสงสุด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖๐

เด็กชายอติวิชญ์ พงษ์สีดา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงอนัญญา บุตรเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงอนันจิรา พรมตา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงอนุธิดา ทวีดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ หาจักร์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ มณีรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงอรชร ลือดารา ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖๗

เด็กชายอรรถพล โพธิคำ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงอลิชา คิมหันต์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงอัญชิดา วงค์แสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงอาริญา ว่องไว ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗๑

เด็กหญิงอารียา ทิพย์รักษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗๒

เด็กชายอิทธิพล บัวลา ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงอุษามณี ศรีอาจ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงเอวิตรา กรส่งแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗๕

นายธงชัย อินธิเดช ๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗๖

นางสาวพีรพร ปกปน
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงกรรณิกา กองตัน ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร

อินธิเดช ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงจินตนา สง่าวงศ์
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงจีรพรรณ วรพุฒ
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ เผ่าเล็ก
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีปตเนตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘๓

เด็กชายธีรภัทร อินธิเดช
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ

สุวอ ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘๕

เด็กชายศิริวัฒน์ ชอบงาน
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘๖

เด็กชายเศรษฐวุฒิ แก่นลา ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา เปล่งสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ เทพมาลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วพวง ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงดวงกมล พัฒนะราช
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙๑

เด็กชายทักษิณ ห่อคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙๒

เด็กชายธุรกิจ ศรีโพนทอง ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงปณฑิตา บุญมิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงยุวดี ศรีหนาท
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงวรรณิศา ศรีนาค
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙๖

เด็กชายวีระภาพ แช่มขุนทด ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙๗

เด็กชายธนธรณ์ ท่อนทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงธัญรดา สระทอง
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงพัชรี เมธิบุตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐๐

เด็กชายชนะชัย กองสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐๑

เด็กชายฉัฐวุฒิ เสมอสิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐๒

นายเทวิน มาตจัตุรัส ๑๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงพัชรนิดา เหมาะสมาน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงเกศร เกตุพิมล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐๕

เด็กชายชัยชาญ แสนศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐๖

เด็กชายณัฐยศ บุญเริม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐๗

นายปองพล คำกิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ สารฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐๙

เด็กชายเมตตา กายไธสงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงรพีพร วงค์ใหญ่
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงลักษิณา จันทร์แจ้งใจ ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นทองดี
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑๓

เด็กชายสุวิทย์ จุลทัศน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑๔

เด็กชายกฤตเมธ ไชยภักดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑๕

เด็กชายคงคา สิงห์ภิรมย์
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงจรัสศรี นามวิชา ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

บุญเอนก ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงณัฐวดี พืชสาลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์

เวระนะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ยุทธเลิศ ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงมยุรฉัตร นิลเนตร
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงยุวดี มูลคำเหลา ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงวนิดา สายแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒๔

เด็กชายวัฒนา คัมภีร์วรรณศีล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒๕

เด็กชายวิฑิต ทำวันนา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒๖

เด็กชายศรีตรัยเทพ บุญเลียง

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงสุชาดา ไชยรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงสุภาวิตา ศรีสุธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒๙

เด็กชายอัศนี ศรีสุขโข ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓๐

เด็กชายอารักษ์ นุบาล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓๑

เด็กชายโกวิท บุดดาลี
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓๒

เด็กชายชุติพนธ์ กุลบุตรดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓๓

เด็กชายณัฐพงศ์ อุราเลิศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓๔

เด็กชายณัฐพล คำแสนราช ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กัลยาประสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓๖

เด็กชายธนากร บุญเกิด ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ สังข์น้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓๘

เด็กชายธีระโชติ วงษ์แก้ว ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓๙

เด็กชายธีระพงษ์ พันธ์ผา ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงนนณภา ทุมทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔๑

เด็กชายนพพร คำโสภา ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔๒

เด็กชายนฤเบศร์ คำอุดม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงนวพร อำพาผัด
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔๔

เด็กชายนันทพงศ์ แสงสกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงนันทิชา ศรีหราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงนันธิดา หนูลาศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ บริสุทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔๘

เด็กชายปานทอง ไชยคุณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔๙

เด็กชายปยะ สาระบัว ๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงพรธิตา ศรีภักดี ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงฟาลิดา มรรคสอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงภาพิมล แสงเพ็ชร ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕๓

เด็กชายระวิช ภูสังห์กาศ
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงวิภาพร ศรีภักดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕๕

เด็กชายวีรดลชัย บัวไข
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงศศิตา มินทยา ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕๗

นายสมศักดิ

์

จำปาจวบ ๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงสายใย เครือมาศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงสุภาพร ทองมาต ๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖๐

เด็กชายสุเมธ ทองลือ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖๑

เด็กชายสุริยา สาระบัว ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖๒

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

คำพินิจ ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖๓

เด็กชายอภิชาติ ศิรินัย
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิภา

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖๕

เด็กชายอัษฎาวุธ หมูทอง ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงกรรณิกา บุญอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖๗

นางสาวกรรณิการ์ วงษ์แก้ว ๐๙/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖๘

นางสาวกรรณิการ์ สัจจะเพ็ญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖๙

นายกิตติพงศ์ ยังเจริญ
๒๒/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗๐

นายคุนากรณ์ กัลยาประสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗๑

นายจิตชัย เสนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗๒

นายจิตติศักดิ

์

โพธิสัย

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา กล้าจริง
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗๔

นายชัชวาลย์ สุจริต
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗๕

นายดำรงศักดิ

์

สายที ๒๐/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗๖

นางสาวทองสร้อย ศาลาแดง ๐๕/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗๗

นางสาวทิพวรรณ แสงกล้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗๘

นายธนทัศน์ จำปานาค
๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗๙

นายธีรพัฒน์ ยืนยง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘๐

นายนัททวี หวังสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงนำบุษย์ จันทร์มาลา ๐๘/๐๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘๒

นายบูรพา แสนดี ๐๒/๐๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์

อินทร์สำราญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘๔

นายปริวัตร ห่อไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘๕

นางสาวพิมล โยธี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘๖

นางสาวมุฑิตา จันทร์โต
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงยุพาวรรณ ไชยโคตร ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘๘

นางสาวราตรี กาญสุวรรณ ๐๒/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘๙

เด็กชายฤทธิชัย ผุยประกอบ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙๐

นายลิขิต หนูนัง ๐๓/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙๑

นายวุฒิชัย เจริญผล ๐๔/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙๒

นางสาวศุจินธรา สิงห์มนต์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙๓

นายสงกรานต์ จันทมาต
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙๔

นางสาวสิริวรรณ สิมมา ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙๕

นางสาวสุภาพร พรมชัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙๖

นางสาวสุภาพร สาธุชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙๗

เด็กชายสุรชัย ทองลอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙๘

นางสาวอลิสา สร้อยมาลุน ๐๖/๐๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙๙

นายอานนท์ เบ็ญพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐๐

นางสาวอารีรัตน์ ลุนพันธ์
๑๓/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สมภาวะ
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงแก้มแก้ว สุขแสวง ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐๓

เด็กชายจักรพงษ์ กิงบู

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐๔

เด็กชายนัฐพล วันตา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐๕

เด็กชายพรเทพ สายสุนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐๖

เด็กชายพัชรพล สารสูงเนิน ๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐๗

เด็กชายพีรณัฐ พันธ์ชัย ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐๘

เด็กชายอรรถกร โพธิทิพย์

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองใย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงวิภาวี โพธิงาม

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงมณีทิพย์ เสนคราม ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑๒

เด็กชายธนวิทย์ ดาวเรือง ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงวิภาดา กลินกล่อม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงรัตนา จันดากุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงนิออน กุลมาศ ๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แสนระวัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑๗

เด็กชายศุภชัย ชัยนาม ๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา ขาวสลับ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑๙

เด็กชายสุรสีห์ เพียเพ็ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒๐

เด็กชายอมรเทพ ทรัพย์อร่าม ๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงพรรณภา ศรีละ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒๒

เด็กชายภวิษย์พร ไกรสุข ๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงภัคจิรา ตาลหอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒๔
เด็กหญิงมณฑาทิพย์

บุรินทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒๕

เด็กชายมีชัย นาโสก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์

ไพรบึง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒๗

เด็กชายกิตติภณ พลจันทึก
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงพิมนภาพร จันประสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒๙

เด็กชายรุ่งตะวัน นักบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงสนัญญา เหมรา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำโพธิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

์

วัดชำโพธิ

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓๑

เด็กชายคณิต ธงกระโทก
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓๒

เด็กชายปารวัตร โพธิเศษ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงสุนันทา ศิริคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓๔

เด็กชายกฤษดา กุลบุตรดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓๕

เด็กชายภควัต บริจันทร์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓๖

เด็กชายสุเทพ โอชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓๗

เด็กชายณัฐพล ทองอยู่สุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดปาโนนสำราญ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓๘

เด็กชายมนตรี ศรไชยญาติ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดปาโนนสำราญ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญเหลือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔๐

เด็กชายยลวัฒน์ บุญเหลือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔๑

เด็กชายยศพนธ์ ชัยบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔๒

เด็กชายจักรายุทธ แก้วสง่า
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔๓

เด็กชายชลธร ชูเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔๔

เด็กชายฌานทวี กายะนะ ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔๕

เด็กชายณภัทร เฉลิมบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔๖

เด็กชายเนวิน ลาภประโยชน์
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงบุญยาพร สายตัง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองดีวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์

ศรีจันทร์ ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษ์ปอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕๑

เด็กชายศุภสิน มงคลแก้ว ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงสุพิชญา มนตรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕๓

เด็กชายสุรพศ ตามบุญ ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงอำภิกา ศรีรส ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงกฤตพร กำเนิด
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕๖

เด็กชายกุลกันต์ หงษ์จันทร์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงชลธาร พิมพ์พา ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕๘

เด็กชายธีรภัทร ศรีปตเนตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงบุณยานุช แม่นทอง ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงปวีณา แก้วบุญคำ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงปาริชาติ โมทอง ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖๒

เด็กชายพชรพล บุญราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงภัทรธิดา หลักพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖๔

เด็กชายภานุพงษ์ ยาเคน ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖๕

เด็กชายยงยุทธ ชิณโสม ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖๖

เด็กชายวรเมธ ชาสงวน
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖๗
เด็กหญิงวรรณกานต์

นามวิชา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงสิรินัท วันดีรัตน์
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖๙

เด็กชายสุรสีห์ แสงเดช
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงอภิชญา มีพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗๑

เด็กชายจิระวัฒน์ พวงมะลิ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗๒

เด็กชายนรินธร ลุนศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงพิมพ์พร คำแพง ๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗๔

นายวรนัฐ พันธ์งาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗๕

นายวรนาถ พันธ์งาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗๖

เด็กชายเหิรฟา ศรีวีระ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงขวัญหทัย ลุนศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงราตรี ยศศิริ
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗๙

นายเกรียงศักดิ

์

พงษ์ทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘๐

นางสาวเกศริน บุญเย็น ๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘๑

นายจิรเมธ ลือขจร
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘๒

นายธีรพล แก้วพุฒ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘๓

เด็กชายรัฐพล พิมพ์ศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงรุ่งฟา พรหมทา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงสุรางค์รัตน์ ชอบทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ นนท์ตา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงชลธิชา เครือแสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘๘

เด็กชายธีรภัทร์ เพชรไพทูลย์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘๙

เด็กชายนเรนทร์ธร ทอนศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงศศิพิมพ์ สุจิณพำ
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙๑

เด็กชายสิทธิชัย บัวแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงอนันตญา ขมินแก้ว

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงอารียา หวังโสม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙๔

เด็กชายจักรพันธ์ ห้วยจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงทิพวรรณ ทนงจิตร
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ควรคง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงนันทิตา ทองปญญา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙๘

เด็กชายปฏิภาณ โมครัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙๙

เด็กชายปณชัย ทาบุดดา ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐๐
เด็กหญิงปรีญารัตน์ ละคร

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงปยะมาศ สร้อยสิงห์
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน

อาจสาลี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงวันวิสา ไช้ไฉยา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐๔

เด็กชายวีรภัทร ยอนหมืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐๕

เด็กชายวีรภัทร วงษ์คำจันทร์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงสุชาดา ศรีเกษ ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงอารียา ลุ่ยพงษ์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐๘

เด็กชายนพวิทย์ โสภากุ
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐๙
เด็กหญิงสร้อยระย้า อาสม

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กลินทอง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑๑

เด็กชายสุริยัน ฐานทอง ๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑๒

เด็กชายธวัฒชัย เสาร์หงษ์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ พรมชาติ ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงศิรินทรา อินแก้ว ๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑๕

เด็กชายอานนท์ เนียมไทย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑๖

เด็กชายจักรกฤษ สายบุญมี ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงจันทกานติ

์

เดสันเทียะ
๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงชมพู่ ธงชัยพงษ์พัฒนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงญานิกา ผลาพร ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒๐

เด็กชายธีรวัฒน์ วิพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงปาริฉัตร พรมพวง
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒๒

เด็กชายปยะเดช หวนคนึง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒๓

เด็กชายพงศ์พัฒน์ องอาจ
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงพรประภา พวงลอย ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒๕
เด็กหญิงพิชญาภรณ์

แสงแก้ว ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงพิมพิกา วันสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงภาณุมาศ ปญญา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

นารีพล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒๙

เด็กชายสิงหา เนียมคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓๐

เด็กชายอนุชิต มูลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงอรธิดา แซ่ชิน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓๒

เด็กชายอัคกพนธ์ ธงชัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓๓

นางสาวปริญญา ดุลพินิช
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓๔

นายสมคิด วงษ์ใหญ่ ๐๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓๕

นายกล้าณรงค์ วันเจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓๖

นายโกสินทร์ ระม้าย
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓๗

นางสาวจารุวรรณ กาญจนะชาติ ๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓๘

นายตรีทศ นิลเพ็ชร ๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓๙

นายธนายุทธ พรมศิริเดช
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔๐

นายนันทวุฒิ แย้มทรัพย์
๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔๑

นายพุธทขัน ไชยสุวรรณ
๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔๒

นางสาวโสรญา วันใส
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔๓

เด็กชายเกษ หวลคนึง ๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔๔

นายจินดากร ปานประชาติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔๕

นางสาวชลธิชา ชือศรีสวัสดิ

้ ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔๖

นางสาวฐิติพร กาญจนะชาติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔๗

เด็กชายเดชนรินทร์ ยอดสิงห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔๘

นายธนพล ดูรูปรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ศิลาคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ วันใส

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕๑

นางสาวบุษยมาศ ไชยรัมย์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕๒

นางสาวพรพิมล ยอดทรัพย์
๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕๓

นางสาวฟางแก้ว บุญเสริม ๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงภัชรินทร์ แสงเพ็ง ๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕๕

เด็กชายโยธิน พละศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงรัตติยาพร ศิลาคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕๗

เด็กชายรุ้งชัย ดวงใจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕๘

นางสาวรุ่งทิพย์ กาญจนะชาติ
๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕๙
นางสาววรรณลีรัตน์

ยอดทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงวัชราพร มาลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖๑

นางสาววิภา กาญจนะชาติ ๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖๒

นายศุภลักษ์ พรหมมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖๓

นางสาวสุภาภรณ์ ขมหวาน ๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖๔

นายอนุชา สามีภักดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖๕

นางสาวอรพิน ยอดอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖๖

นางสาวอุไรรัตน์ แสดรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงกรรณิกา วิลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา ใจชืน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖๙

เด็กชายจาตุรงค์ ยอดมิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ จันทร์ขอนแก่น
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลมี ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗๒

เด็กชายนฤสรณ์ วิพันธ์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗๓

เด็กชายพูลชิต แสงกล้า
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗๔

เด็กชายวิศรุต แก้วชอุ่ม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗๕

เด็กชายสรศักดิ

์

พลับเพลิง ๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงสุดาพร งามแสน ๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงสุธิดา วันเจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗๘

เด็กชายอนุชา ยอดทรัพย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงอภิญญา เลิกยาม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงจิราวรรณ พึงพา

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘๑

เด็กชายชยางกูร หาญจางสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงนันฐณาวดี หวลคนึง
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘๓

เด็กชายผดุงศักดิ

์

จันทร์สมุด ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงจตุมาศ รัตนะศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงณัฐลินี สารสาตร ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ลาพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วทำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘๘

เด็กชายอดิเทพ บุญมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘๙
เด็กชายอมรกิตติชัย วันศรี ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙๐

เด็กชายอิทธิกรณ์ หวลคนึง
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙๑

นางสาวคลองขวัญ ดาวขาว ๐๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙๒

นางสาวจารุวรรณ ดาวจันทร์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙๓

นางสาวจิรพัฒน์ เส้นคราม
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙๔

นางสาวตรีนุช สุระชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙๕

นายทนงค์ศักดิ

์

แก่นทิพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙๖

นายธวัช คูณชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙๗

นางสาวธวัลหทัย สุระชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙๘
นางสาวธัญญาลักษณ์

พิทักษ์ ๐๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙๙

นายนวมินทร์ สุระชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐๐

นายบุญธรรม สุระชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐๑

นางสาวบุปผา พิทักษ์
๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐๒

นางสาวประภาศรี ดอกบัว
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐๓

นายปญญากร กวางลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐๔

นางสาวปยนันท์ พันชนะ
๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐๕

นางสาวพัชรี นามปญญา ๐๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐๖

นางสาวพัณณิตา ดาวสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐๗

นางสาวพิยดา ดาวจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐๘

นางสาวรวิภา นางวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐๙

นางสาววรัญญา พันรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑๐

นางสาววิลัยพร บุตรอุดม
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑๑

นางสาวสมพร สุระชาติ ๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑๒

นางสาวสุทธิดา อาการ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑๓

นายเสกสรรค์ ซือสัตย์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑๔

นางสาวอชิรญา พันธ์แก่น ๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑๕

นายอถสิทธิ

์

ศรีสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑๖

นายอนิรุธ แก้วคำพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑๗

นายอนุวัฒน์ ชิดโคกสูง
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑๘

นายอภิชาติ สีนิล ๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑๙

นางสาวอรทัย ตุพิมาย
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒๐

นายอาทิด สำนวน ๐๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒๑

นางสาวอาทิตยา สัมพันธ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒๒

นายอาธร อาการ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒๓

นางสาวอารีรัตน์ ดาวสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒๔

นายอุดม ดาวสิงห์ ๐๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒๕

นายจงรักษ์ เทพพล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒๖

นางสาวจินดารัตน์ ใจตรง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒๗

นางสาวจุฑาทิพย์ สีด้วง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒๘

นางสาวเจนจิรา พันธ์ชนะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒๙

นายโชคทวี ต่อซอน ๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓๐

นางสาวญาณิศา ติงสะ ๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓๑

นายทวีพรโชค ดาวจันทร
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓๒

นายแท่นทองแท้ เชาว์ปญญานนท์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓๓

นายบรรพต คำมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓๔

นางสาวปณิดา นิยาย
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓๕

นายปรินทร ใจตรง ๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓๖

นายราศี สุระชาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓๗

นายวราวุฒิ ประสงค์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓๘

นางสาววันสิริ สุระชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓๙

นางสาววิลาวัณย์ สุระชาติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔๐

นางสาวสร้อยสุดา เบ็ญมาตร ๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔๑

นางสาวสุทธิดา สุภโค ๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔๒

นางสาวสุทธิตา เกษมณี
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔๓

นางสาวสุภาพร คำลำเภา
๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔๔

นายสุภี แก้วกันหา
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔๕

นางสาวหงษ์ฟา ศรีราช
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔๖

นายอนุสรณ์ วุฒิยา ๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔๗

นางสาวชลิตา ดวงนาค
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔๘

นายชัยนนท์ ไม้งาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔๙

นางสาวญานิสา ดาวสี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕๐

นายณัชพล คำลอย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕๑

นายทินรัตน์ วะลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕๒

นางสาวธนาภรณ์ ดาวจันทร์
๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕๓

นายธีรศักดิ

์

แก้วกันหา
๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕๔

นายนรงษ์ชัย ทิงชัว

้ ่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕๕

นางสาวนิตยา พลเมือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕๖

นางสาวนิภาดา ภูต้อม
๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕๗

นางสาวนิภาพร ลิลาชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕๘

นางสาวนิภาพร สุระชาติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕๙

นายแน๊ต มา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖๐

นายพัทธดนย์ อรรคบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖๑

นางสาวพิมพิไล พรมสิงห์
๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖๒

นางสาวพิมอาภรณ์ เกษมะณีย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖๓

นางสาวภัทรพร จิรังดา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖๔

นายภานุเดช ประเสริฐชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖๕

นายยุทธศักดิ

์

ทุมมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖๖

นางสาวยุวดี ดวงศรี ๐๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖๗

นางสาวสุจิตรา แจ่มแจ้ง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖๘

นางสาวสุวิมน จันทร์แจ้ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖๙

นายอนุรักษ์ พิทักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗๐

นายอนุวัฒน์ อย่างสูง ๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗๑

นางสาวอรณิษา สุระชาติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดวงศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗๓

นางสาวจามรีย์ สิมชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดาวสิงห์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา หมู่มาก
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงชนิสรา เจาะใจดี
๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงชัญญา สมศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

บัวจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุระชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘๐

เด็กชายณัฏพงศ์ ดาวสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘๑

เด็กชายณัฐทนันต์ ชิดโคกสูง ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘๒

เด็กชายณัฐพล ผ่องราศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘๓

เด็กชายธราดล เบ็ญมาตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงนัฐชลิดา สุระชาติ ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘๕
เด็กหญิงมณฑกานต์

อุดาหน ๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงรัศมี สุระชาติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘๗

เด็กชายวรเมช สุระชาติ ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงวรรณวิสา สมรัตน์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘๙

เด็กชายวัชระ ดาวใส
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙๐

เด็กชายวิทยา อาการ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙๑

เด็กชายวีระเดช อินธิมาศ
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงศิริวิมล สุระชาติ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงอนงค์นุช พาลี ๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙๔

เด็กชายอาทิตย์ ไกรศร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙๕

นางสาวอิสริยา สำรวย ๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙๖

เด็กชายขันเงิน ศิลารักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙๗

เด็กชายจลงกรณ์ สุระชาติ ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙๘

เด็กชายเจษฎา ดาวสิงห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ ผิวอ่อน
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงปาริชาต สารธิยากุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงวรรนิสา ศรีแก่
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงวิรตา อุบลวัตร์ ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐๓

เด็กชายอภิรักษ์ ทองปญญา ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ วัฒนมะโน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงกาญจนา พวงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงกานต์มณี ภูมะลี ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงจิตรลดา พิลึก
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงจิรนันท์ สุระชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงชนนิฉา เบ็ญมาตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑๐

เด็กชายชุติพนธิ

์

สุพรรณ์ ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑๑

เด็กชายณัฐดนัย ประกาเสติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑๒

เด็กชายดนุชา โสดามุข ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑๓

เด็กชายธนากร พลเมือง ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑๔

เด็กชายธีระวัฒน์ บุญจันทร์ลา ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑๕

เด็กชายนาวิน สามสี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงนิลธิดา สุระชาติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ ชืนบาน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑๘

เด็กชายพรเทพ ศรีปราชญ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทร์แรม
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงภัทรวดี ดาวจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒๑

เด็กชายรัทสิทธิ

์

สิงหาชาติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงลักษณพร ดาวสิงห์
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงวรรณา พันชนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒๔

เด็กชายวิระ ดาวใส ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒๕

เด็กชายวีรภาพ สุระชาติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒๖

เด็กชายสรวิศ สมแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒๗

เด็กชายสหรัฐ ปลืมหอม

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สมบูรณ์
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงสุริวัล สุระชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓๐

เด็กชายอนุชิต พันชนะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓๑

เด็กชายอมรวิวัฒน์ ชินทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓๒
เด็กหญิงอริสราภรณ์

ทองคำวัน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓๓
เด็กชายเฉลิมเกียรติ บุญทอง ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทาประจิตร
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงชุณัฐดา แก้วสง่า
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงดาราวัธน์ จันทมัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงนริศรา ทาทอง ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓๘

เด็กชายปฏิภาณ สีลา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงปนัดดา เอกพงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงปภาดา ศรีนวล ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔๑

เด็กชายวีระชัย พิศพงษ์
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงศศิประภา สุภโค
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔๓

เด็กชายอัครวิชญ์ ฤทธิชิน

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔๔

เด็กชายนพปกรณ์ ทาประจิตร ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔๕

เด็กชายพงศกร จิบจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงดมิศรา ระยับศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดศิริสว่าง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ ผิวนวล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ คำรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔๙

เด็กชายเขมรัตน์ แก้วชิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕๐

เด็กชายธวัชชัย ระยับศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕๑

เด็กชายนเรณทรณ์ ทองสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงสุนิสา จารุหา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงแก้วตา วงค์เสน่ห์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงฐิตาพร ยิงยง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕๕

เด็กชายธนพล ประทุม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงธัญจิรา ภุ่มพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สังข์ขาล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงธัญพิชชา สีดา ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงนริศรา สุมล
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงนลินนิภา แสงเนตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖๑

เด็กชายนัทธพงศ์ กุลโคตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงนิยตา พรมรักษ์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงบัวชมพู ช่องวารินทร์
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงบุษกร วงศ์ใหญ่
๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖๕

เด็กชายพรชัย ภูกิงเดือน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖๖

เด็กชายพันธวัช สีดาโคตร ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงไพลิน สิงห์แจ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงภัทราพร สีดา ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖๙

เด็กชายมงคล แสงกล้า
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗๐

เด็กชายรัฐสภา พิทักษ์ ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงรัตษมา หงษ์ทอง ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงลำไพ คำศรี ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

จันอาจ ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงศิวาภรณ์ นัยนิตย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

บุษราคัม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗๖

เด็กชายสรายุทธ อุตมาน ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา บุญรินทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗๘

เด็กชายสุรเดช จันดากร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗๙

เด็กชายอนิวัตร รักพร้า ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๔ / ๑๒๕
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงอรวี ศรีพล ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘๑

เด็กชายภูผา กุลบุตรดี ๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘๒

เด็กชายมานิตย์ พวงทวี
๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘๓

นางสาวสิริยาภรณ์ เงาใส
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงสุภวรรณ คำสรีสุข ๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘๕

นายกฤษดา สิงห์แจ่ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปากหวาน ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงภัทรกันย์ สาวันดี
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

อุตโพธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘๙

เด็กชายทินกร อักษร
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงธัญชนก พรหมศิลป ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงนิยาพร ชนะนิล ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙๒

นางสาวจิรวรรณ ทุมมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙๓

นางสาวจิรารัตน์ ชืนชาย

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙๔

นายชัยรัตน์ พะวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙๕

นายณัฐวุฒิ ศรีโวหะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙๖

นางสาวธัญญารัตน์ พรมโลกา
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙๗

นายนราธร ดวงจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙๘

นางสาวรัชนีกร โมลา ๐๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙๙

นางสาวรัญชนา คำศรี ๐๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐๐

นายรัตนชัย แก้วแสน ๐๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐๑

นางสาววิจิตรา เกษี
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐๒

นางสาวสุกัญญา แหนงวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐๓

นางสาวสุพรรษา พลอาจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐๔

นายคมสันต์ ภาษี ๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐๕

นางสาวจุไรภรณ์ อ้อมชมภู
๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐๖

นายชญานนท์ กาละพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐๗

นายชำนาญ หรีดจีน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐๘

นายชุติพนธ์ ละมูล
๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐๙

นายณัฐิวุฒิ ไชยพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑๐

นางสาวนพวรรณ เลียมใจดี

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑๑

นางสาวภัสชญาดา ทุมมา ๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑๒

นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑๓

นายภูริพัฒน์ ขันวงษ์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑๔

นางสาววารุณี พลจันทึก
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑๕

นางสาวศิริพร ศรีลาวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑๖

นายสราวุฒิ สงคราม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑๗

นางสาวสุนันทา สุขเสริม
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑๘

นายอนุชา สงโสด
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑๙

นายอภิวัฒน์ การละออ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒๐

นายอินทรชิต วงศ์แก้ว
๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒๑

นางสาวกมลวดี ประชาราษฎร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒๒

นางสาวกรรณิกา หาญห้าว
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒๓

นางสาวกัญญารัตน์ อภัยศิลา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒๔

นางสาวกัลยรัตน์ แหนงวงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒๕

นางสาวกัลยาณี ประชาราษฎร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒๖

นางสาวกาญจนา นามปญญา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒๗

นางสาวกาญจนา สะอาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒๘

นายกิตติกร ขันแก้ว ๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒๙

นางสาวกิตติวรรณ สวัดชัย ๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓๐

นางสาวเกศราภรณ์ จันทร์ก้อน
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓๑

นางสาวจณิสตา นางวงษ์ ๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓๒

นายจรูญศักดิ

์

สอพอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓๓

นางสาวฉัตรตรีญา สายทอง ๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓๔

นายชัยพล ยาระญาณ
๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓๕

นายธนัฐชัย สีแสง ๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓๖

นายธีระพล คชพันธ์
๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓๗

นางสาวนิตยา อาจหอม
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓๘

นางสาวนิภาพร ชัยธรรม
๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓๙

นางสาวเบญญาภา นางวงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงเบญญาภา บุญสาง ๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔๑

นางสาวปนัดดา สายทอง
๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงประภัสสร ผลประเสริฐ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔๓

นายพงศ์ภรณ์ ส่วนเสมอ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔๔

เด็กหญิงพรทิพย์ แกชวดดง ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔๕

นายพรเทพ แก้วเคนมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔๖

นายพัฒนพร อินทโชติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔๗

นางสาวพิมพ์ชนก นางวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔๘

นางสาวเพชรลดา ลือชา ๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔๙

นางสาวเพชรลัดดา โยธี
๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕๐

นางสาวไพลิน ห่อทรัพย์ ๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕๑

นายภควัฒน์ ชืนชาย

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕๒

นายภาคิน นิลเพชร ๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕๓

นางสาวรัฐยาพร กิงจันมน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕๔

นางสาวรัตติยา ใจเรือง ๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕๕

นางสาวรัตนาวดี เทาศิริ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕๖

นางสาวลดาวรรณ คำมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงลัดดา จันทศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕๘

นางสาววริศรา ดวงจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕๙

นางสาววัลภา บุระกรณ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖๐

นางสาววิชบาทิพย์ พวงมะลิ ๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖๑

นายศรัณย์ หอมทรง ๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖๒

นางสาวศศิธร ดวงจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖๓

นางสาวศศิราวรรณ อินทโชติ ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖๔

นางสาวศศิวิมล พรมภักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖๕

นางสาวศิริรัตน์ อินสมบัติ ๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖๖

นางสาวศุทธินี กิงจันมล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖๗

นางสาวศุธามณี อัคนันท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖๘

นางสาวสกาวรัตน์ ชูชิต ๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖๙

เด็กชายสงกรานต์ ยศศิริ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗๐

นางสาวสุทธิดา ประทุมวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗๑

นางสาวสุทธิดา ลำเฟอย
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗๒

นางสาวสุนันทา รจนัย ๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗๓

นางสาวสุนิสา ศรีสังหะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗๔

นางสาวสุภารัตน์ เหลือผล ๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗๕

นางสาวสุภาวดี สุยไสย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗๖

นางสาวสุภาวดี สุหงษา ๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงโสภิดา ชืนชาย

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗๘

นายอดิศร บรรทุมพร
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗๙

นายอนันตพงศ์ สิมศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘๐

นายอรรถชัย ไปยะโพธิศรี

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘๑

นางสาวอริสรา ปดถา
๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘๒

นางสาวอวยพร กันบัวบุตร ๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘๓

นางสาวอัจฉราพร พรมบุตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘๔

นางสาวอำภาพร บุญเลียง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

สุทธสนธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงกฤษณา คำใส ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘๗
เด็กหญิงเกตกาญจน์

พยาบาล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงจงรักษ์ ไชยชาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงจิราพร พิลาแก้ว ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงช่อเข็ม นาคี ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ห่อทรัพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงณัฏวรา ประคองสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงณัทธิดา ตองอบ ๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ต้นเกษ
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงทาริกา โยธี ๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงธัญญลักษ์ พิมาทัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงธารารัตน์ นาคดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงนัชฐินี หลงละลวด
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙๙

เด็กหญิงปาริชาติ พิลาแก้ว ๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงปาริชาติ สีสิว

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐๑
เด็กหญิงพรรณภษา ห่อทรัพย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐๒

เด็กชายพฤฒินันท์ คำผง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงพัชรี สมวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐๔

เด็กชายพัทธพล ศรีหานนท์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงภัทรศยา เคารพ ๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงมธุรดา ตริตรอง ๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงรุ่งศิริ ทองกลำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐๘

เด็กชายวาริน นิสัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐๙

เด็กชายวิชัย ทรัพย์สมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงศันสนีย์ คำแหน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑๑

เด็กชายศิริมงคล สุขใจ ๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงสร้อยฟา ปดตังระภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑๓

เด็กชายสันติสุข ส่องสีโรจน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงสายบัว คำมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงสุภาพร สาระวิทย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงหฤทัย รัตนพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงอภิญญา โลบุญ ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงอังคณา ชินชาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑๙

เด็กชายอาณัติ บุญเย็น
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒๐

เด็กชายเจนธรรม สงโสด
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒๑

เด็กชายณัฐิวุฒิ เทศกูล ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒๒

เด็กชายธนาธรณ์ ภาลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงนภัสกร ศรีคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ปรารถนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงปนัดดา จินดาพันธ์
๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงแพรวา เอมโอด ๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงมนทิตา แท่นสละ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒๘

เด็กชายสิริกรณ์ ละมูล ๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒๙

เด็กชายกอบชัย เชือดี

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธ์แก่น

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓๑

เด็กชายกิตติพิชญ์ ส่วงเมา ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓๒

เด็กชายกิตติภัฏ ส่วงเมา ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓๓
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์

กาลพัฒน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงขนิษฐา ประชาสุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปรนปรือ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินทะนุ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ปรนปรือ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงชนกพร ปรนปรือ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงชลธิชา โพธิชัย

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงชลธิชา ลีบาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔๑

เด็กชายณัฐพนธ์ แสงมูล ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงณัฐพร เชียวชาญ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีกุล ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔๔

เด็กชายเดโชคชัย สังขะพงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงนงนุช บุตรงาม ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔๗

เด็กชายนำแก้ว สีกะชา ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔๘

เด็กชายนำเงิน สีกะชา ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงนิโลบล นำดวง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงปราจิตตรี คำพรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕๑

เด็กชายพนธกร รุ่งโรจน์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕๒

เด็กชายพรสวรรค์ อัฐแป ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงพีรดา โคตะมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงภัสธนัญญ์ บุญสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไชยสถาน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงเมสิตา หน้านวล ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงลลิดา อรพรรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงวินิตตา พิมพ์เพชร ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ สีอ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ ตระกูลวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงศุภกุล นางวงค์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงสุธาสิณี อินทร์ปญญา ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงสุภัทรา คำพรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖๔

เด็กชายอนันตชัย ดวงแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงอริสรา เรืองอยู่
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงอริสา สรสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา เพียงทอง
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖๘
เด็กชายอิศรานุวัฒน์

มังษา
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖๙

เด็กชายเกียรติพันธ์ จันทร์แก้ว ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงจิระนันท์ รัตนพันธ์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗๑

เด็กชายธนากร พรมบุญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงพัฒน์นรี พงศ์ลุน ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗๓

เด็กชายภาสกร ฤทธิพรม

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗๔

เด็กชายวิทยา ทิพย์รักษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงสมพร แถมจำเริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗๖

เด็กชายสหพล ศรีพิทักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุรักษ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗๘

เด็กชายกฤษณะ ทาโยหา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงกัญญรักษ์ จันทพันธ์ ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถนอมทรัพย์ ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ดวงใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘๓

เด็กชายกิตติพันธุ์ สหุนันต์
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘๔

เด็กชายกิติวุฒิ ภักดิสุขเจริญ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงกุลนิดา นาทันริ ๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงกุลปริยา สุโพธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงเกวลิน นามวงษ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงจอมขวัญ ข่วงทิพย์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘๙

เด็กชายจิราวุธ คันศร ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุทุมพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙๑

เด็กชายชนะชัย กิงมณี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงชลธิชา แตงเล็ก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙๓

เด็กชายชวนากร บอนเพชร ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงชวันรัตน์ ทิพนัส ๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙๕

เด็กชายชินวัตร แก่นพเยาว์ ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงณัฐชา หินเงิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ จำปาขีด ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙๘

เด็กชายโดมชัย บัวลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงติยาภรณ์ บุญเรือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐๐

เด็กชายทวีทรัพย์ สมบูรณ์สุข ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงทศพร สืบบุตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐๒

เด็กชายทัศนพล แก้วพันธ์นัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงทิวาวรรณ ชำนาญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐๔

เด็กชายเทิดศักดิ

์

นาราสาย ๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงธณัชชา มัยศิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐๖

เด็กชายธนภัทร ต้นโสภา ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐๗

นายธนวัฒน์ แสนทวีสุข ๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐๘

เด็กชายธนากร ขันนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงธนิดา พงพันเทา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑๐

เด็กชายธเนศ คำวงษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์

สายสิงห์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทะเสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วคันโท
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑๔

เด็กชายธิติกร ผาสุข ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑๕

เด็กชายธิราวุฒิ พันธ์ไผ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑๖

เด็กชายธีรชัย แก้วเลือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑๗

เด็กชายธีรภัทร แผลงฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ บับพาเสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญศักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒๐

เด็กชายธีระพัฒน์ ชูวงศ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒๑

เด็กชายนนทชัย ศิลาทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒๒

เด็กชายนนทชัย สิมมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒๓

เด็กชายนนทพัทธ์ คำศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒๔

เด็กชายนพคุณ มุกดาจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงนภัสสร ตะปูทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒๖

เด็กชายนวพล ทองเฟอง
๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงนันทวรรณ ทองอ้ม ๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒๘

เด็กชายนันทวัฒน์ เจริญผล
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒๙

เด็กชายนันทวัตร์ คมประเสริฐ ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓๐

เด็กชายนิรุทธ์ บุญยิง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงนิโลบล สารีพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓๒

เด็กชายนิวัติ บุญหนัก ๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงบัวชมพู สิงห์ลอ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงบุชบา บุญหนัก ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงเบญจพร คำลาย
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓๖

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

อรรคบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงประภาพร ทองทา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓๘

เด็กชายประเสริฐ บุญมังมี

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงปรัชญาพร พลศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔๐

เด็กชายปราโมทย์ สีเลือด
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงปรียานุช ธรรมชาติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔๒

เด็กชายปยวัฒน์ สร้อยแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔๓

เด็กชายเปยมศักดิ

์

กองสิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔๔

เด็กชายพงศ์พันธุ์ เกษม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔๕

เด็กชายพรพิชัย ยอดทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔๖
เด็กหญิงพลอยไพริน

ช่างแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงพัณณิตา นวลศรีทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔๘

เด็กชายพัทธดนย์ พิมโพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔๙

เด็กชายพีระยุทธ หนูเรือง ๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕๐

เด็กชายพุฒินันท์ นันทะสาร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนพันธ์ ๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ เอือเฟอ

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕๓

เด็กชายภูวดล ทุมชาติ
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงมนทิราลัย จันทร์แจ้ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕๕

เด็กหญิงมนัสพันธ์ เหล็กเพ็ชร ๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงมุตา จันทะสาร
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕๗

เด็กชายเมธพนธ์ พลธรรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕๘

เด็กชายยุทธภูมิ คำนึง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงยุพยง เพ็ชรนิล ๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงเย็นฤดี โตมร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์

บุญส่ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖๒

เด็กชายรพีภัทร ตามชัยภูมิ ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ ดวงสมร ๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงรัชณีวรรณ์ วงค์จร ๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงรัตนา รัตนวัน ๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา สิงคเนย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงลินลดา ดวงอาจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงวรนุช จารุนัย
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖๙

เด็กชายวรวุฒิ หงษ์อินทร์ ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗๐

เด็กชายวรากร ศรีละออน ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงวริญญา ธานี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗๒

เด็กชายวัชระ ลำมูล ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุญส่ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗๔

เด็กชายวิเศษศักดิ

์

รัชสีห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗๕

เด็กชายศรายุทธ ศิริบุรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗๖

เด็กชายศราวุธ พจนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงศศิกานต์ บรรลุ
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล บุดดี ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แขนอก
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘๐

เด็กชายศิริวัฒน์ พิมสอน ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘๑

เด็กชายศุภชัย ฤทธิทักษ์
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘๒

เด็กชายศุภพิชญ์ สุขวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงศุภิสรา พจนิตย์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘๔

เด็กชายสนธยา ยวนพันธ์ ๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘๕

เด็กชายสมหมาย เข็มละทอง
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘๖

เด็กชายสรายุทธ์ รุ่งแสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘๗

เด็กชายสิริวัฒน์ มะลัย ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘๘

เด็กชายสุจินดา สิงทุย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงสุดาพร พิมพ์ทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองมา ๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงสุพรรษา พลโยธา ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงสุภาวดี ดวนใหญ่
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙๓

เด็กชายเสกสรร ด่านสำราญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

อ่อนเกษ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙๕

เด็กชายโสภณวิชญ์ แม่นลาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงหทัยชนก คชอาจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงหทัยพร คชอาจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงอคราพร อิสาณ ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙๙

เด็กชายอนุพัฒน์ เทพเนาว์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐๐

เด็กชายอภิรักษ์ ทองกลม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญชัยโย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงอรวรรณ อินทร์บาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงอรอุมา วงศ์สมบัติ ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงอรัญญา บุญเรืองศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงอาทิตยา มูลเหล็ก ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐๖

เด็กชายเอกพล บัวแย้ม ๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงกังสดาล วงศ์มณีย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงกุลธิดา สุโคตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงขนิษฐา อุรารส ๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑๐

เด็กชายจารุพงศ์ นันนอง
๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงจินห์ตญา ปะระมาตัง ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ราชประเสริฐ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑๓

เด็กชายเจษฎา บุญส่ง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑๔

เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

เอมอ่อน ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงชลดา แก้วโพธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงชลธิชา จันจะนะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑๗

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทิพย์รัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑๘

เด็กชายชัยอนันต์ บุญเรืองศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑๙

เด็กชายฐิติพงศ์ ประชาราษฎร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วเสมอใจ ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงณัฐชยา อ่อนเกษ ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒๒

เด็กชายณัฐดล ปลืมใจ

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ท่อนคำ ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒๔

เด็กชายธนวัตร สุดาจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒๕

เด็กชายธีรภัทร สาลีพันธ์ ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ชำกระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงนภัสสร พิมพรมมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒๘

เด็กชายนรภัทร หนุนวงค์
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงนัทธ์หทัย จำปากุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงนันทกานต์ ทองอ้ม ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงนันทิชา กันยางค์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงนันธิญากร อุ่นคำ
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓๓
เด็กหญิงนาราวรรณ

วิชัย ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓๔

เด็กชายนิติภูมิ จินาวัลย์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓๕ เด็กหญิงบุษบามินตรา

คำเขียว
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงปณิดา โถชาลี ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓๗

เด็กชายประสิทธิ

์

สอนจำปา
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓๘

เด็กชายปญญากร ธรรมโคตร
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงปารณีย์ เจริญศรีวิไล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔๐

เด็กชายปนชาน์ ศิลารักษ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงปยะธิดา รำรวย ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔๒

เด็กชายปยะวัฒน์ เคลือมาตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔๓

เด็กชายผกาศิษย์ ไทรย้อย
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔๔

เด็กชายผดุงเกียรติ ระกิติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔๕

เด็กชายพงศพัฒน์ บุดดีสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บัวลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงพัชรพร บุตรวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงพัชราภา มีพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔๙

เด็กชายพาทิศ ประกอบแสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕๐

เด็กชายพินิพรรณ รัตนะ ๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงพิยดา แพงมา
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕๒

เด็กชายพีระพล ศิลสัตย์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงภัทรสุดา บุญเกิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงภัสสรา นัทธี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕๕

เด็กชายภาณุพงศ์ มังษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ คำนึง ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ แพทย์หลวง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงมินตรา ศิลาวงศ์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕๙

เด็กชายรพีภัทร ลำคลอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงรัญชิดา จันดาวัลย์
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖๑

เด็กชายรัตนพล ศรโสภา ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ เพ็งแจ่ม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงวรรณนภา สาระภาพ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงวรัชยา ปาระมัตร ๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖๕

เด็กชายวัชรา วงค์บุตรศรี ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖๖

เด็กชายวัฒธนากร บุญเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖๗

เด็กชายวัฒนา หงษ์ขาว
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงวาริศา พิมพ์ทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖๙

เด็กชายศราวุธ อัควงค์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗๐

นางสาวศศิตา พลหาร
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงศิรดา แก้ววงษา
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงศิริพร โพธิบอน

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ รัตนวัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗๔

เด็กชายศิลาชัย นนท์ศิลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงศุภธิดา หลักทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗๖

เด็กชายสกาย ชลารัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗๗

เด็กชายสมชาย ทรัพย์ดก ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗๘

เด็กชายสมชาย นามวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗๙

เด็กชายสมปอง แหลมทอง ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘๐

เด็กชายสาระทูล ทองพูล ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘๑

เด็กชายสิงหา ภูสมจิตร ๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘๒

เด็กชายสิทธิชัย ไชยรินทร์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงสุกานดา นามนอก ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงค์ทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ขันคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘๖

เด็กชายสุทิวัส นิสัยมัน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงสุธาธิณีย์ ศรีชัย ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงสุนิตา ปดชาดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘๙

เด็กชายสุพัฒน์ สาลพล ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙๐

เด็กชายสุรชีพ พูลทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙๑

เด็กชายสุริยัน ศรีชมพล
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙๒

เด็กชายสุริโย เพชรสมัย ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงสุวิษา บัวเกษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เภาแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙๕
เด็กหญิงโสภาพรรณ

วงษจร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงหฤทัยรัตน์ บุญบำเรอ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙๗

เด็กชายอนันตศักดิ

์

วงศ์สมบัติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙๘

เด็กชายอนันต์ ใยพรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙๙

เด็กชายอนุชา สุวรรณพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐๐

เด็กชายอนุชิต สุขเกษม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐๑

เด็กชายอภิเดช ดวนใหญ่
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐๒

เด็กชายอภิรักษ์ มะลิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงอภิสรา ทองปญญา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐๔

เด็กหญิงอรไท มุมทอง ๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงอรปรียา แก้วทอง ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐๖

เด็กชายอรรถพล แก้วพวง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐๗

เด็กชายอรรถพันธ์ ขันทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงอรุณทิพย์ สีม่วง ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงอาฑิตยา เกษกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑๐

เด็กชายอาทิตย์ วงษ์เย็น
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงอารียา พุทไธสง ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑๒

เด็กชายอิทธิเดช โคษาราช
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

บุญสุข ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑๔

เด็กชายเอกชัย ใหญ่ลำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงกนิษฐา อู่ไทย ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑๖

เด็กชายกัมปนาท บุญตะนัย
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

อินทรีมาศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑๘

เด็กชายกิจติคุณ สีสด ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงกิตติกานต์ บุญคำจุน ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงเกตร์สิรี มาลัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงเกศินี ห้วยหงษ์ทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒๒

เด็กชายคุณานนต์ สุดชา ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒๓

เด็กชายจักรพงษ์ บุญส่ง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒๔

เด็กชายจารุเดช ชนะชัย ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงจารุวรรณ คำศรี ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงจิราพร พรมชาติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงจิราพัชร อิมเต็ม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงจีรพัชร พิมพ์ทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ชายคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สืบภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓๑

เด็กชายเจษฎาวุธ อุระดา ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงชนกพร สำราญ ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓๓

เด็กชายชัยมงคล บัวงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงฐานิยา ไชยโคตร
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓๕

เด็กชายณชพล ดีพรหม ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓๖

เด็กชายณัฏฐพล ประสาร ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ อินธิยา
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓๘

เด็กชายณัฐพล อรรถวัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓๙

เด็กชายณัฐพล อัครวงค์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ มะหิงษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงเดือน มูลสาร ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔๒

เด็กชายถิระวัฒน์ สุดเทวา ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔๓

เด็กชายธนโชค ผาสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔๔

เด็กชายธนภัทร สังวาลย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔๕

เด็กชายธนสาร จันลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔๖

เด็กชายธนายุทธ์ บุญปญญา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงธภัทรพร สิงหะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ละมูล ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕๐

เด็กชายธีรภัทร ซาเสน ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕๑

เด็กชายธีรภัทร ทาขวาง ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕๒

เด็กชายธีรวัฒน์ จันดวง ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕๓

เด็กชายนพรัตน์ โตมร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕๔

เด็กชายนราวิชญ์ สมคำศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕๕

เด็กชายนวรัตน์ โตมร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงนันฤญา บุญหนัก
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงนีรชา ตอทองหลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงเนตรนภา บุญรัตน์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงเบญญาภา เผดิม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖๐

เด็กชายปฎิภาณ พรมชาติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖๑

เด็กชายปฏิพล จันทวลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖๒

เด็กชายปฏิพล สืบบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖๓
เด็กหญิงประภากรณ์

สมหวัง
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญเพ็ง
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงปวีณ์นุช สุริยันต์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖๖

เด็กชายพงศกร ชะนะมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชัยมาตย์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงพรไพลิน พละขันธ์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖๙

เด็กชายพลพล สุริยะกุมาร ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดวงมาลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงพิชญธิดา ดวนขันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗๒

เด็กชายพิชัยยุทธ จันทร์แจ้ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗๓

เด็กชายพิพัทธ์ สาริยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงพิริยา สมนึก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ซิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗๖

เด็กชายพีรวัส แพงคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗๗

เด็กชายพีระพัฒน์ พันรอบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงแพรวา แซ่จู
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงภัทรวดี พิมพ์ทอง ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สีเลิศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘๑

เด็กชายภาณุเดช เจริญธง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘๒

เด็กชายภานุสรณ์ บุษบา ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘๓

เด็กชายภูชิสส์ เรืองสุข
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘๔

เด็กชายภูผา สาเกษ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘๕

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ประแก่น ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘๖

เด็กชายภูริช เงินคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘๗

เด็กชายภูวดล ยาเลิศ ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ จำป ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘๙

เด็กชายยศวริศ ทิพนัส
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙๐
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์

กว้างนอก ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงรุ้งนภา ชอบมี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

บาสี ๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงวรัชญา แสงงาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงวรัญญา สุดประเสริฐ
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙๕

เด็กชายวัชรากร ไกรยา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙๖

เด็กชายวายุการณ์ ศิรินัย ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงวาสนา ปริวันตา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงวิกาญฎา นนทะวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงวิมลสิริ ไกรเพชร ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงวิรดา นากอก
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรรณา
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงวิศัลยา เบ้าทอง ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐๓

เด็กชายวีรากร ไชยจำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐๔

เด็กชายศุภกร พวงพลอย ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐๕

เด็กชายศุภกร เสนาะ ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีบุญเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐๗

เด็กชายศุภากร ผงเสน่ห์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐๘

เด็กชายศุภาการ วงษ์ภักดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐๙

เด็กชายสาริทธิ

์

ขวัญต่อ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑๐

เด็กชายสิรวิชญ์ งามมาก
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงสิริพร แสนทวีสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา มาตมูล
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงสุทธิดา วิเชียร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงสุทธิตา พรมศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา อำฟก ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑๖

เด็กชายสุพัดร์ สีม่วง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์คะเนย์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ใหญ่ลำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑๙

เด็กชายสุรธัช หลักเพชร
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒๐

เด็กชายสุริยา นัยบุตร ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ห้วยจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงโสภิตนภา พวงอินทร์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงหัสดี มาจร ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒๔

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีบุญเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒๕

เด็กชายอภิเดช เสาเวียง ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒๖

เด็กชายอภิวัฒน์ บัวจูม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ คิงคำ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงอมรลดา นาขาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒๙
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์

ฤทธิเดช

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงอันทิดา คำแสนราช
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓๑

เด็กชายอัษฎา ดวงอาจ
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓๒

เด็กชายอัสนี คำตัน ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓๓

เด็กชายเอกรินทร์ พุฒทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงเอมอร สุภาพ
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมสินวิทยา วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓๕

เด็กชายฐิติพงษ์ หลงพิมาย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓๖

เด็กชายณัฐพล บุญมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓๘

เด็กชายธนภัทร ประสิทธิแสง

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓๙

เด็กชายปฏิพล จันเพ็ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔๐

เด็กชายพีรพล เฉลิม ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔๑

เด็กชายสิทธิชัย สารทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔๒

เด็กชายสุธาวรรณ ธนันชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔๓

เด็กชายเอกพล ประจญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงธันวารัตน์ ศรีพูล
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์พินิจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงเปรมกมล สว่างภพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงรัฐติกาญ วงพินิจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงอินทิรา เจียงเพ็ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔๙

เด็กชายทะนงศักดิ

์

วงษ์จันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕๐

เด็กชายจัสกร เหลืองกะโทก ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕๑

เด็กชายธนากรณ์ รุ่งแสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕๒

เด็กชายบุรพล ศรีบุญเรือง ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕๓

เด็กชายพนมรัตน์ วงพินิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕๔

เด็กชายพีรวัฒน์ วงค์พินิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕๕

เด็กชายภานุวิชญ์ ประถมภาส ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงณัตยากร วงค์พินิจ ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงนันทนา บรรเทากุล ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงรวิภา โอสถประสาท
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงรัญรดา วงษ์พินิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงสุกัญญา โพพา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖๑

เด็กชายจิราพัชร กุลบุตร ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖๒

เด็กชายธนาศักดิ

์

เฉลิม
๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖๓

เด็กชายธีระพงษ์ กุลบุตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖๔

เด็กชายนนภัทร กองแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖๕

เด็กชายบรรณสรณ์ กองแก้ว ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖๖

เด็กชายปยะพงษ์ วงศ์พินิจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖๗

เด็กชายพรรณภา ทองจันทร์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงสุภาพร มันคง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖๙

เด็กชายอนุพงค์ วงพินิจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงกรกนก ทองบาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงนภา ทองแดง ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรมมะลี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงยาใจ ทองแข็ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงวราภรณ์ คุณล้าน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงสงกรานต์ ขันทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงสุทธิดา ตอนศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงอรจิรา เจียงเพ็ง ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงอริษา ทำพลกรัง ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗๙

เด็กชายชาญณรงค์ สุวรรณ ๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘๐

เด็กชายจักรพงษ์ พานิช
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘๑

เด็กชายณัฐพล วงศ์พินิจ ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘๒

เด็กชายธนกร เพชรพลอย ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘๓

เด็กชายมงคลชัย รังศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘๔

เด็กชายศรายุทธ บุญมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทร์เพ็ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘๖

เด็กชายอนันตศักดิ

์

ธิมะดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘๗

เด็กชายอนุรักษ์ โคกุละ ๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงวันทนา บัวจันทร์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงจิรนันท์ วงพินิจ ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงชนาธิป ทองบาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงธันยากร พานิช
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงน้องเนย บุญส่ง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงปยะพร ทองแท้
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงอินทิพร ขันเสน ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙๕

เด็กชายตะวัน เบ้าแบบดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙๖

เด็กชายนนทพัทธ์ ศุกรเวทย์ศิริ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สารวัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙๘

เด็กชายสมประสงค์ ประอาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙๙

เด็กชายสิทธิพร โกเทวิปู
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ทิพพรม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงรัชดาพร วงพินิจ
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงอารินดา สะใบ ๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ กรกัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐๔

เด็กชายอรรถพร เฉลิม ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐๕

เด็กชายกัมปนาท บัวจันท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐๖

เด็กชายทวีศิลป ทองบาง
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐๗

เด็กชายประจักษ์ ยอดพูน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐๘

เด็กชายปยวัฒน์ บุญมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐๙

เด็กชายผดุงเกียรติ เสาสุด
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑๐

เด็กชายศิรวิทย์ ทองบาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑๑

เด็กชายศิลาชัย ต่อกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑๒

เด็กชายอดิศร ธนันชัย
๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงกัญญาภัค เสมศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงณัฐธิชา เจียงแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงเบญจมาศ สะใบ ๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงปนัดดา ดอกพอง ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงพรรวดี หงษ์ยนต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงภัทราวดี ทวี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงอนันตญา ศรีกะชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒๐

เด็กชายธวัชชัย พานิช
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒๑

นางสาวทัศนีย์ วงศ์พินิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒๒

นางสาวธาวินี คำเก่ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒๓

นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณพัฒน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒๔

นางสาวมณธิรา คงคา ๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒๕

นางสาววรรณภา สายแก้ว
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒๖

นางสาวศิริกาญน์ สุภาพันธ์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒๗

นางสาวอิสราภรณ์ เฉลิม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒๘

นางสาวกุลธิดา เฉลิม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒๙

นางสาวกุลวดี ภาษี ๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓๐
นางสาวณัฏฐาเนตร ศรีพูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓๑

นางสาวผกามาศ ทองบาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓๒

นางสาววนัสนันท์ จันทร์เพ็ง ๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓๓

นางสาวสุดารัตน์ ทองบาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓๔

นางสาวสุภัสสร ทองบาง ๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓๕

นางสาวสุภาพร ดวงแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓๖

นางสาวเกษราภรณ์ ศรีพูล
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓๗

นางสาวเยาวลักษณ์ ตอนศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓๘

นายพรสวรรค์ สารชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓๙

นายวันชนะ สะใบ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔๐

นางสาวปวลิน ยุติการ
๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔๑

นางสาวพัชรา กองแก้ว ๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔๒

นางสาวเพ็ญผกา ทองเลิศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔๓

นางสาวศศิกานต์ สารทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔๔

นางสาวสุปราณี ปรีดา ๐๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔๕

นายเฉลิมพล วงพินิจ ๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔๖

นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔๗

นางสาวสุดารัตน์ มีทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔๘

นางสาวจันจิรา ขันวงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔๙

นายวรวุฒิ แสงงาม ๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕๐

นายอภิวัฒน์ คำเก่ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕๑

นางสาวกานดา มิงสมบูรณ์

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕๒

นางสาวลัดดาวัลย์ กาบบัว ๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕๓

นายจักรินทร์ ทองบาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕๔

นายปริญญา จันทร์เพ็ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕๕

นางสาวกานดา บัลลังค์
๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕๖

นางสาวชลัยลักษณ์ โยธา
๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕๗

นางสาวตรีสรา ทองแดง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕๘

นางสาวอรวรรณ วงษ์พินิจ ๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕๙

นางสาวอินทิรา ภาษี
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖๐

นายอชิตพล วงษาเคน ๐๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖๑

นายรุ่งโรจน์ พันภักดี ๐๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖๒

นายพีรพัฒน์ สุนันท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖๓

นายณัฏฐนันท์ ทองบาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖๔

นางสาวกชกร สีพูน
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖๕

นางสาวศิริวิมล วงศ์พินิจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖๖

นางสาวสุดารัตน์ ภูผายาง ๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖๗

นางสาวสุวรรณา โสดา ๓๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖๘

นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์พินิจ ๑๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖๙

นางสาวธัญญวี บัวจันทร์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗๐

นางสาววัชราภรณ์ นาคดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗๑

นางสาวกาญจนา โพธิอุดม

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗๒

นายณรงค์ศักดิ

์

ขันทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗๓

นางสาวอรทัย วงษ์พินิจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗๔

นายจิรายุ บุญมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗๕

นายณัฐพล ทองบาง ๓๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗๖

นายณัฐวุฒิ วิชา
๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗๗

นายวุฒิชัย เฉลิม
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗๘

นายศราวุธ วงษ์พินิจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗๙

นายอภิชาติ ศรีพูล ๐๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘๐

นายจักรี ยอดจักร ๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘๑

นายณัฐพงษ์ บุญมา ๐๗/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘๒

นายพุทธกานต์ ศรีบุญเรือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘๓

นางสาวกฤษณา ตอนศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘๔

นางสาวมาริณี บุญธรรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘๕

นางสาววัชราภรณ์ ราษี
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘๖

นางสาวจิราพร โพธิศรี

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วัดหนองอารีย์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์ปดสา
๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘๘
เด็กชายกิตติมงคลชัย

สุระชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุดใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงจีราพร ด้วงพล
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙๑

เด็กชายธนกฤต เติบโต
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙๒

เด็กชายปริญญา ทองอ้ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แถบมูล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ คล้ายอุดม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงวรรณิษา เสาร์แพง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิพันธ์

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงกัณฐิกา ผิวอ่อน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙๘

เด็กชายณัฏกิตติ

์

เทียมพุดซา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙๙
เด็กชายปกรณ์พิพัฒน์

อาจชนะ
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงปนัดดา ดาวไสย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐๑

เด็กชายพลพนัส เงินดี ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงลัดดาวัลน์ เทียมคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงวาริณี แถบมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงศศิธร สอนจิตร ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงสิริโสภา แอนโก
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงอนุสรา ผิวอ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐๗

เด็กชายกิตติคุณ กงศรี ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงขวัญหทัย ผิวอ่อน ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ สุดใจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สำนวน ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑๑

เด็กชายณรงค์ชัย ดวงนาค
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ พึงพิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑๓

เด็กชายธนภัทร สมบูรณ์
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงปุณภา ผิวอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๕ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงพฤกษา แสงทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สกุลจร ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงวิภาวดี องอาจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงสุวนันท์ พึงพิง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ วัดจำนรรจ์  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑๙

เด็กชายวรวุฒิ ธนะอุตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒๐

เด็กชายกฤษฎา ปตตาระภา
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒๑

เด็กชายวีรภาพ มังศรี ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒๒

นายเกียรติศักดิ

์

เข็มทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒๓

นางสาววรรวิภา นาคใหม่ ๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงสุภัสสรา งามเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สำเภา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒๖

เด็กชายชานนท์ พุ่มจันทร์
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒๗

เด็กชายธีรภัทร วงละคร
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒๘

เด็กชายนวพล เงาศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงปนัดดา วิจิตรศักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน

บุญผุย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มะเดือ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงศศิเกตุ พรรณไผ่ ๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓๓

เด็กชายสิริชัย สุระบุตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำสี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ วงษ์มะเซาะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงณัฐพร เมฆสำลี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงดวงนภา สายบัว
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงทิพย์เกษร แสงทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ เมืองจันทร์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔๐

เด็กชายธวัชชัย พรมดี ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔๑

เด็กชายธีระพล โนนสูง
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔๒
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ

ใยทอง ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงภัชราวดี ใยนนท์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔๔

เด็กชายรุ่งสว่าง เมยดง
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔๕

เด็กชายสมศักดิ

์

พวงบุรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงอรวรรณ สายสินธุ์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงอรวรา ทุมตา
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔๘

เด็กชายอาทิตย์ เกษี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔๙

เด็กชายเบญจพล สีหาราช ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๖ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงปภานัน สุ่มมาตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงวิภาดา ตางาม ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงกชวรรณ เปนผล ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงเกศวาริน ศิริสุข ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงเกษมณี ผลแก้ว ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕๕

เด็กชายชญานิน จันทร์แสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงชลธิชา เรืองสา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕๗

เด็กชายซือ มุต ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕๘

เด็กชายเดชดนัย ไชยสนาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงบัณฑิตา จงหาญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖๐

เด็กชายพีรพงศ์ แรงสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖๑

เด็กชายภัทพล มูลประสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖๒

เด็กชายภูวดล ยินดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงรุ่งวิลาวัลย์ กองบาง ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงวรรณิดา งามตรง
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖๕

เด็กชายวัฒนสิน อินทร์ดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖๖

เด็กชายวิทยา คุ้มรอบ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

นาครินทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖๘

เด็กชายสิทธิชัย เมืองนาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชาญสูงเนิน ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗๐

เด็กชายอนุวัฒน์ แสงดี ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ ภูสีนาค
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา บุญมี ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงอารยา จงหาญ ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงชนาภา ดอกพวง
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทิศลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗๖

เด็กชายกฤษดา ใจบุญ ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงจันทกานต์ สุทธิสน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงแจ่มนภา แจ้งสว่าง ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗๙

เด็กชายชนาธิป ยศนีย์
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘๐

เด็กชายชิตนันท์ แก้วสุวรรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘๑

เด็กชายโชติชวาล เวียงคำ ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ปวงอูป ๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงทานตะวัน ไชยอุดม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘๔

เด็กชายธีรภัทร ชนะค้า
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๗ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘๕

เด็กชายธีรภัทร เปนผล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘๖

เด็กชายธีรภัทร แพงดวงแก้ว ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘๗

เด็กชายธีรเมธ แก้วท้วม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘๘

เด็กชายธีรวัตร บุญเรือน
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘๙

เด็กชายธีระยุทธ วงนุริน ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงบัทมา ดอกพวง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงปนัดดา ฝาพิมาย
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙๒
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ สำนวนเลิศ ๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงปยรมณ์ สุริพล
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงไปรยา โต๊ะนาค
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พวงยอด ๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙๖
เด็กหญิงรังษิยารัชต์ ผาผล

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงรัตติกาล สมสาร ๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา เทียนแก้ว ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงวนิดา น้อยพรหม
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงวิภา สายพิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงศศิกานต์ เพชรสว่าง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงศิรวดี ดวงเงิน ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐๓

เด็กชายศิววัส อักษร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐๔

เด็กชายสหรัฐ ใจบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงสุชาวดี คำปน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงสุธาริณี ศรีโกษร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงสุนันท์ดา มณีศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงสุพรรษา บุญตามทัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงสุพิชญา โพธิทอง

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ถาวร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑๑

เด็กชายอดิศร พิมพัฒน์ ๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงอธิตญา งามลำ ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑๓

เด็กชายอภินันท์ มียศเรืองรอง ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงอัจฉรา ฉำฉิม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑๕

นายสิทธิพงษ์ วงค์ไชยา ๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงชนัญชิดา ลีลาศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงกชพร อยู่กรุง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงณัฐพร จันมลตรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑๙

เด็กชายปยวัฒน์ นามเกษ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๘ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงยุพิน ภู่กลัด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ รังศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒๒

เด็กชายศิริวัฒน์ อำจันดา ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา โกสา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒๔

เด็กชายอัครพล แรงจบ ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงอัมราวดี สุพลวงษ์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒๖

เด็กชายอำพล สารทอง ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒๗

เด็กชายชนะชัย พันธ์มะลี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ไพรบึง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒๙

เด็กชายนนทกร ศรีกระชา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓๐

เด็กชายสิปปกร เจียงเพ็ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓๑

เด็กชายทานุทัต วงจัน
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓๒

เด็กชายปทวี สายสังข์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงปภาดา หงษ์ทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงชืนกมล

่

จันทรานุช
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงปณฑิรา ศรีจำปา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงปณิดา ศรีจำปา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓๗

เด็กชายพงษ์กรณ์ จันทร์แปลง ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓๘

นายธนรรชน พุทธรักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓๙

นางสาวพุธิตา โพธิศรี

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงสุมินตรา จิตตะมา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงจิราภา นวนไชย ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔๒

เด็กชายฐิติพงศ์ พลคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงปทมพร จันเพ็ง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ไชยนะรา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงกชกร ทองอินทร์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงกานดา สาเทียน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ วงศ์ราชา ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงจิราพร พิมูลชาติ
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔๙

เด็กชายชิติพัทธ์ ไชยนะรา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงญานิกา ยินสัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕๑

เด็กชายธีรภัทร เพชรนารายณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕๒

เด็กชายนภัสกร รัตนอุดม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕๓

เด็กชายนัตธวุฒ นันทะสิงห์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕๔

เด็กชายปภังกร ศาลางาม ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๙ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงพรไพลิน พันธ์แก่น ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงพิจิตรา จันทร์เพ็ง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงยุธิดา สุวรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงศันสนีย์ พิมูลชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕๙

เด็กชายสมชาย ปรางมาศ ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖๐

เด็กชายสันติราช พิมพ์งาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา ทองเกิด ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำขาว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงสุพรรณิกา พุทธรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

นันทะสิงห์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ พงษ์วัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖๖

เด็กชายอัชรัณย์ มวลปาก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แต้มงาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖๘

เด็กชายธนศิลป วงษ์สมบัติ
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงปยวรรณ ตวงใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗๐

เด็กชายวีรพงษ์ สูหญ้านาง ๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗๑

เด็กชายวีระชน สิทธิศร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงสุภาพร สิทธิศร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗๓

เด็กชายอนุชิต เชือเมืองพาน

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ รัตพันธํ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗๕

เด็กชายอมรเทพ วงค์ต๊ะ ๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗๖

เด็กชายคิมหันต์ นามโสม
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชะนะภัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗๘

เด็กชายจิรกิตติ

์

โพธิกระสังข์

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงฐานิดา พลขันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘๐

เด็กชายณัฐพล ดวงมณี ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘๑

เด็กชายธนกร มนทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘๒

เด็กชายธนพนธ์ ละไมขันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘๓

เด็กชายธนาวัฒน์ จันทิมาลย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงนิตติญา สุดดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘๕

เด็กชายประสิทธิ

์

สุดดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงปอฝาย สมทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงพรชิตา เทพจันทรทรา ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญตา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘๙

เด็กชายวุฒิชัย สิทธิศร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๐ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงสุพาภรณ์ ยอดสิงห์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงชลิกา โคตรพรม
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงญาณัจฉรา สอนนนท์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙๓

เด็กชายณัฐพล ภูบุญคง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙๔

เด็กหญิงปรีญาพร พันธ์แก่น
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙๕

เด็กชายรัฎพงษ์ อุตมะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙๖

เด็กชายวันเฉลิม บุญตา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงวิยะดา จันทรคำ ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙๘

เด็กชายวีรพัฒน์ ศรีลาชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงศศิณา บุญเพรือง ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐๐

เด็กชายศิริชัย ดวงศิลป
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงศิริพร จันคณา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐๒

เด็กชายศุภกฤต แสนสะอาด
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงสิริมา ตองอบ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดวงดาว
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐๕

เด็กชายอนิวัตติ

์

สะอาด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐๖

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วจันทร์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงธัญชนก อุตมะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงสุภาพร บัวงาม ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐๙

เด็กชายเกรียงไกร สานนท์ ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑๐

เด็กชายจิรันตน์ วรจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑๑

เด็กชายเจษฎาวุฒิ ในทอง ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑๒

เด็กชายทิตินันท์ จันคะนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑๓

เด็กชายธันวา บุญขาว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงรัตนา สิทธิศร ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑๕

เด็กชายกิตติภพ โพธิสาร ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงจริยา บุญขาว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ผิวหอม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑๘

เด็กชายชาติชาย ได้ชาติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงญาณิศา ทองจุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒๐

เด็กชายณรงค์กรณ์ สุดสังข์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒๑

เด็กชายณัฐวัตร คำแนน ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒๒

เด็กชายเดชา พืชเพียน

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒๓

เด็กชายธรณ์เทพ สุดสังข์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒๔

เด็กชายธรรมเรศ เทาศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๑ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงธัญญา วงษ์สมบัติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒๖

เด็กชายบารมี โพธิกระสังข์

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒๗
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

ยืนยัง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงปวีณา พิมพ์สระเท้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒๙

เด็กชายภัคธร พาลี ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓๐

เด็กชายภูตะวัน เหลือสืบชาติ ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงวรัญญา กิงวิชิตร

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงวิภาดา ประวัติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓๓

เด็กชายศรัณย์พร ผิวงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓๔

เด็กชายศรีสาคร ภูงามดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงศินีนาฎ บัวจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓๖

เด็กชายศิริชัย เทาศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ มนทองหลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓๘

เด็กชายสมานชัย ในทอง ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ดาวเรือง ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงสุวนันท์ เรืองคำ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงอภิชญา ทองดี ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔๒

เด็กชายอรรถชัย สิงหชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ศิริเทศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔๔ นางสาวกรรชฬกาญจน์

ชินบุตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔๕

นางสาวกันยามณี หงษ์กลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔๖

นางสาวกิตยาการ ดีปานแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔๗

นายจิตติศักดิ

์

คันศร ๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔๘

นางสาวจินทภา อรรคบุตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔๙

นางสาวชลธิชา การะเกษ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕๐

นางสาวชลลดา เวหน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕๑

นายชิตะ จิตรวัชรกุล ๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕๒

นางสาวฐานิกา แก้วงา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕๓

นายณัฎฐากรณ์ กองแก้ว ๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕๔

นางสาวณัฐธิดา มูลมัง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕๕

นายดนัย โสระ ๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕๖

นางสาวดาริกา ชาติผา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕๗
นางสาวทิพย์ธารทอง

สีเชียง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕๘

นายธนากร ศรีไสย์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕๙

นายธนาพงษ์ ชินบุตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๒ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖๐

นางสาวเนตรชนก พรมมูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖๑

นางสาวปณิชตา สาลีพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖๒

นางสาวปวริศา โพธิงาม

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖๓

นางสาวปวีณา บริบาล
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖๔

นางสาวปยะธิดา อำนวยชัยศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖๕

นางสาวพัชรพร พันธ์ไผ่
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖๖

นายพีรพงษ์ ยาณสิงห์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖๗

นางสาวภัทราวดี โทนะพันธ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖๘

นายภานุวัฒน์ โรจน์ไธสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖๙

นางสาวภาวิดา สันทวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗๐

นายภูริทัต มีพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗๑

นางสาวมลธิชา คำเอียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗๒

นายรัชพล แซ่จึง ๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗๓

นางสาวรัตติยา เพ็งพวง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗๔

นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗๕

นางสาวศศิประภา สำเนียงนวล ๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗๖

นายศุภชัย นามโคตร
๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗๗

นายศุภศิลป กองแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗๘

นางสาวศุภาพิชญ์ สังเกตุ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗๙

นางสาวสยมภรณ์ วารีย์
๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘๐

นางสาวสุนารี สาสังข์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘๑

นางสาวสุภัชชา หัดที
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘๒

นางสาวสุภัสสรา เกตศิริ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘๓

นางสาวอัจฉราพร สุดสังข์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘๔

นายอัษฎาวุธ เถือนขวัญ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘๕

นายอินทรเดช รัตนะวัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘๖

นางสาวจันทกานต์ ทุมไมล์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘๗

นางสาวจารุวรรณ บุญอินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘๘

นางสาวจิรภา แก้วภิลา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘๙

นางสาวจีรภิญญา บุญมาก
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙๐

นางสาวจุรีรัตน์ ทองบ่อ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙๑

นางสาวชลธิญา เพชรพลอย
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙๒

นายชวัลลักษณ์ พรรณโรจน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙๓

นายชัชชวินทร์ โพธิวัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙๔

นายชัยพร หงษ์อินทร์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๓ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙๕

นายชุติศรณ์ สุตะพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙๖

นางสาวณัฐชยา โพธิวัฒน์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙๗

นางสาวดวงฤดี โบกคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙๘

นายธนสิทธิ

์

เถือนหิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙๙

นายธีระชัย แท่นนรินทร์
๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐๐

นายพนธกร ศรีอำนาจ ๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐๑

นายพัชรพล กาหลง ๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐๒

นางสาวพัชรีภรณ์ ท้วมคล้าย
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐๓

นางสาวพัชรีย์ ศรศิลป ๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐๔

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย รัตนวัน ๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐๕

นางสาวพิยดา นันทะเสน
๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐๖

นางสาวภัชราภรณ์ บุญชู
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐๗

นายภูวินันท์ หงษ์กลาง ๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐๘

นางสาวรุ่งทิพย์ ลุผล
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐๙

นางสาววรรณภา กัณทนเวทย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑๐

นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์จำรัส
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงศิรประภา ยวนจิตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑๒

นางสาวสุภาวดี กองแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงสุภาวดี สมหมาย ๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑๔

นางสาวอนันตญา พุฒจันทร์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑๕

นายอริยะ มีเนตร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงเกษกานดา โกศล ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงนฤมล คำเอียม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงปาลิตา บุญถม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑๙
เด็กชายพรหมพิริยะ

ชำรำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒๐

เด็กชายพิเชษฐ์ จิตมัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงกนกอร นนทะวงษ์ ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒๒

เด็กชายกฤษดา ทองตัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒๓

เด็กชายกันต์พจน์ รุ่งสิทธิธรรม
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงกันติชา สายหงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒๕
เด็กหญิงกาญจนาพร

ชำนาญ
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สองสี ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ทองดี ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒๘

เด็กชายธนวัตน์ จันทะพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒๙

เด็กชายธนาธิป รัตนะวัน
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๔ / ๑๒๕

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓๐

เด็กชายธารนรินทร์ ชินบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีแก้ว ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓๒

เด็กชายนฤเบศ รักสนิท
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญราช
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓๔

เด็กชายบุญญารัตน์ โพธิวัฒน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงเบญญาภา บุญราช ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงปนิดา เทียมภัก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงปวริศา อินธิจักร

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓๘

เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์

ดวงมาลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงภัคนันท์ โพธิวัฒน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงยุภาวดี รัตนวัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงรุ้งนภา สารศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงวรัญญา ปยะกาโน ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงวาสนา ศรีเสมอ
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงวิมล ฉิมวัย
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงวีรภา บุญราช ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔๖

เด็กชายสิทธิโชติ แก้วพิลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงสุดธิดา โกศล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔๘

เด็กชายสุนันท์ชัย ทองตัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงอรนลิน ลาฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๔๒๖๑/๐๔๓๕๐

เด็กชายอัครพล หงษ์อินทร์ ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

วันที  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑

่
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