
ศ. ๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๐,๓๑๔ คน ขาดสอบ ๒,๖๘๔ คน คงสอบ ๗,๖๓๐ คน สอบได้ ๒,๑๐๔ คน สอบตก ๕,๕๒๖ คน  (๒๗.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๐๑
เด็กหญิงกฤษณา มีปญญา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๐๒
เด็กชายขวัญชัย ขจรสมบัติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๐๓
เด็กชายณัฐภร โลกรักษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๐๔
เด็กชายวรเมธ หารบุรุษ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๐๕
เด็กหญิงวีระนุช ศรีทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๐๖
เด็กชายวุธิชัย เศิกศิริ ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๐๗
เด็กชายศรีวิชัย วิไลย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๐๘
เด็กหญิงสุภิญญา รัตนวัน

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๐๙
เด็กชายอัครพนธ์ ศิริวุฒิ ๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๑๐
เด็กหญิงกวิสรา ทองพูล ๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๑๑
เด็กหญิงกัญญาภัค ทัดแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๑๒
เด็กหญิงแก้วตา มหาโภชน์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๑๓
เด็กหญิงจันทิรา แก้วจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๑๔
เด็กหญิงจิราพร อุ่นใจ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๑๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้ววิชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๑๖
เด็กหญิงชลลดา พุ่มแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๑๗
เด็กหญิงณิชา บุญมาลา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๑๘
เด็กหญิงทิดาวัลย์ กัลยาโพธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๑๙
เด็กชายเทิดเกียรติ แก้วจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๒๐
เด็กชายธราเทพ ชัยสูงเนิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๒๑
เด็กชายนันทยศ รุ่งเรือง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๒๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ วงหงษ์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๒๓ เด็กหญิงปราณปริยา
สมศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๒๔
เด็กหญิงปยธิดา คะรัมย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๒๕
เด็กหญิงปยนันท์ ทองวัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๒๖
เด็กหญิงมลิวัลย์ โนนเงิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๒๗
เด็กหญิงวรินทิพย์ เปรืองไร่

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๒๘
เด็กหญิงศศิธร สุทารส

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๒๙
เด็กหญิงสิตานันท์ แช่มช้อย

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๓๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สีสลับ ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๓๑
เด็กหญิงอริศรา จันทาน ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ พรรณา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๓๓
เด็กชายเกียรติยศ รักษาเชือ

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๓๔
เด็กหญิงจรรยาพร ผลดี ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๓๕
เด็กชายชยางกูร มูลพันธ์ ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๓๖
เด็กหญิงชลดา ไชยพิมูล ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๓๗
เด็กชายชัยชนะ ทาบุญ ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๓๘
เด็กชายชินพัฒน์ สุมาลัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๓๙
เด็กชายณัฐดนัย เกือกูล

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๔๐
เด็กชายณัฐพล ศรีบุญฮุง ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๔๑
เด็กหญิงณัฐสรีพร สระ ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๔๒
เด็กชายธีรภัทร หนองม่วง ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๔๓
เด็กชายธีระเทพ ธรรมวิเศษ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๔๔
เด็กหญิงปติยา พระพรหม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๔๕
เด็กชายพงศธร คงผึง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๔๖
เด็กชายพายุ มูลจัด

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๔๗
เด็กชายพิชัยยุทธ จำปาหอม

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๔๘
เด็กหญิงมินทิรา แสงศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๔๙
เด็กหญิงรินมณี ท่อนทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๕๐
เด็กชายวชิรพล ศรีโพนดวน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๕๑
เด็กหญิงวาสนา ท่วงที ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๕๒
เด็กชายสิริวิบูรณ์ บัวทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ครองหมู่ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๕๔
เด็กหญิงสุพรรณษา แก้วแดง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๕๕
เด็กชายอนุชิต หงษ์อินทร์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๕๖
เด็กชายอานนท์ พรมประดิษฐ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๕๗
นางสาวศิญากร สุขวงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๕๘
นางสาวสุพัตรา บุญวงค์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๕๙
นางสาวกมลศรี มาสุข

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๖๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ พันธ์ผา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๖๑
เด็กชายกิตตินันท์ จันทูล

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๖๒
เด็กหญิงขวัญฤดี สิงห์ซอม ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๖๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญอ้อม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๖๔
เด็กชายภคิน ปราบวงษา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๖๕
เด็กหญิงภัคจิรา ศิริผล ๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๖๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ปรางนวน

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๖๗
เด็กชายวิศรุต อนุพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๖๘
เด็กชายศรัณย์ ผิวงาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๖๙
เด็กหญิงปานวาด เกตขุนทด ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๗๐ เด็กชายพิพัฒนพงษ์ สมใจ ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๗๑
เด็กชายศิริวัฒน์ พวงแก้ว ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๗๒
เด็กหญิงศุภัชญา ศรีทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๗๓
เด็กชายคฑาวุธ สุขศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๗๔
เด็กหญิงจิตนภา ศรีทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๗๕
เด็กหญิงพิมพ์นารา จันทูล

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๗๖
เด็กชายรัฐภูมิ วรรณา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๗๗
เด็กหญิงสุกัญญา อนุนัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองครก วัดคูเมือง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๗๘
นางสาวแก้วตา ศิลาคำ ๑๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๗๙
นางสาวจันทิมา ประจญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๘๐
นายธนณัฐฎ์ วรรณลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๘๑
นายสายัณห์ กะวันทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๘๒
นางสาวสุชาดา ชัยสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๘๓
นางสาวสุธาทิพย์ คำปลิว

๓๐/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๘๔
นางสาวกนกวรรณ แก้วมา

๒๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๘๕
นายกิตติชัย ละมูล ๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๘๖
นางสาวขวัญฤดี บุญยง ๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๘๗
นางสาวจิราดา วงค์สุนทร ๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๘๘
นายชาญชัย คูณทรัพย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๘๙
นางสาวฐิติมา ทรงศรี ๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๙๐
นายดุลยวัฒ สังข์ขาว ๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๙๑
นายประเสริฐศิลป ไชยบุดดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๙๒
นายปยวัฒน์ ศรีวินัย ๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๙๓
นางสาวพัชรี ชุมชะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๙๔
นายภานุพงศ์ พรมจันทึก

๒๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๙๕
นางสาวมัทนา วงษ์คำจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๙๖
นางสาวรัชนี วงค์คำสิงห์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๙๗
นางสาววนิดา ศิรินัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๙๘
นายวิทวัส แก้วลอย

๑๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๐๙๙
นางสาวศิริรัตน์ อุดทามนตรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๐๐
นายศุภฤทธิ

์

หมันไร่

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๐๑
นางสาวสุการ แก้วกล้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๐๒
นางสาวกมลลักษณ์ ชุ่มสมุทร

๒๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๐๓
นายกฤษดา อุทัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๐๔
นางสาวกวินนาถ กติกา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๐๕
นางสาวกุลณัฐ สมสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๐๖
นางสาวณัฐริกา ไชยบุญเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๐๗
นางสาวพนิตา บุญเลิศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๐๘
นางสาวสุกัญญา ประภาสัย ๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๐๙
นางสาวอุไรวรรณ แต้มงาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๑๐
เด็กหญิงกนกนิภา เจริญสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๑๑
เด็กหญิงขวัญญาพร พร้อมเพรียง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๑๒
เด็กหญิงจารุวรรณ นาดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๑๓

เด็กหญิงจิดาภา กำลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๑๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ บุญเสก ๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๑๕

เด็กหญิงชลาชล โชคชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๑๖

เด็กชายชัยณรงค์ คำผาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๑๗

เด็กหญิงฐิติชญา คำประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๑๘

เด็กหญิงณัฐพร บัวงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๑๙

เด็กหญิงณิชมน ใยยิม

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๒๐
เด็กชายทัตเทพ วิยาสิงห์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๒๑

เด็กชายนพรัตน์ ดวงดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๒๒

เด็กหญิงนภาพร ไชยอินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๒๓

เด็กหญิงนรินทิพย์ เนือทอง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๒๔

เด็กชายนิพนธ์ ผลไม้
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๒๕

เด็กหญิงนิศาชล บุญเลิศ ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๒๖

เด็กหญิงปลืมฤดี

้

ปองภัย ๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๒๗

เด็กหญิงพรชิตา จันทลาภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๒๘

เด็กหญิงพิชชาภา สีพูน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๒๙

เด็กชายพิชัยยุทธ ผลคำ ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๓๐
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ปุจฉา
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๓๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ดวงจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๓๒

เด็กหญิงวรดา แดงงาม ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๓๓

เด็กหญิงวฤลดา จันทร์พอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๓๔

เด็กหญิงสไบทิพย์ บุญรอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๓๕

เด็กหญิงสิรินภา ไชยนต์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๓๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดภักดี ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๓๗

เด็กหญิงเกวลิน มันจิตร

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๓๘
เด็กหญิงจันทร์วิมล บุญจูง ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๓๙

เด็กหญิงจันทิมา จันดีปุน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๔๐
เด็กหญิงฉัตรมณี อุดมสุข ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๔๑

เด็กหญิงชุติมา รสหอม
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๔๒
เด็กหญิงณิชาปวีณ์ บุญเกิด

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๔๓

เด็กหญิงทิพวรรณ แดงคง
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๔๔

นางสาวธนิสร อนงชัย ๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๔๕

เด็กหญิงนิศากร รัตนะ ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๔๖
เด็กหญิงประดับดวง

พ่วงบุใหญ่
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๔๗
เด็กหญิงประภัสสร พร้อมเพรียง ๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๔๘
เด็กหญิงประภัสสร สืบกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๔๙

เด็กหญิงปทมา สง่างาม ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๕๐
เด็กหญิงยุภารัตน์ กุลสุทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๕๑

เด็กหญิงลลิตา พรมเสนา
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๕๒

นางสาวสุธิดา รามศรี ๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๕๓

เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์ละคร
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๕๔

เด็กหญิงอาริสา รัตนวัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๕๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มีแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๕๖
เด็กหญิงเกษราภรณ์

ทองสาย ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๕๗

เด็กชายภัทรพล วงษ์มะณี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๕๘

เด็กหญิงมาริษา ดวงมาลา ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๕๙

เด็กหญิงวราพร สง่างาม ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๖๐
เด็กหญิงกีรติกา สุขสงวน ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๖๑

เด็กหญิงปนมณี ออมชมภู ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ธรรมวัฒ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๖๓

เด็กชายกฤติกร อินสุวรรณ ๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นมขุนทด
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๖๕

เด็กชายธนภัทร สมสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ ปราบภัย
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๖๗

เด็กหญิงปริญาพร ชานุชิต
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๖๘

เด็กหญิงภาตะวัน จิรัตนะกิจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ คำเอียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๗๐
เด็กชายภัทรภณ ประเชิญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๗๑

เด็กหญิงลลิดา ศรีปตเนตร ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๗๒
เด็กหญิงละอองดาว สุปตติ ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๗๓
เด็กชายวรรณธศักดิ

์

วงชมภู
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๗๔

เด็กชายวรวุฒิ สุขพูน ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๗๕

เด็กชายวิภพ นามวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๗๖

เด็กชายวิศวกร สองบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๗๗

เด็กชายวีรภัทร โพธิศรี

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๗๘

เด็กชายศักรินทร์ ปองกัน
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๗๙

เด็กชายศักรินทร์ ผิวงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๘๐
เด็กชายสิรภพ ธนากุลบุณยรัตน์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๘๑

เด็กหญิงสุเพชรดา ขันทอง ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๘๒

เด็กหญิงสุภาวิณี สวาท ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๘๓

เด็กชายอชรเทพ วงศ์ทอง ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๘๔

เด็กชายอชิระ เสนาะ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๘๕

เด็กหญิงอรทัย วิชัยวงษ์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๘๖

เด็กชายอรรถชัย พุทธรักษา ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๘๗

เด็กชายอรรถพล พุทธรักษา ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๘๘
เด็กชายอุดมทรัพย์ วงค์ประเทศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๘๙

เด็กชายปยะพล โพธิขาว

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๙๐
เด็กหญิงจีรนันท์ นามวงศ์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ สมนึก ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๙๒

เด็กหญิงกตัญชลี ประนม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๙๓

เด็กหญิงกันธิมา จวงจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๙๔

เด็กหญิงเกศกนก กุดกันยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ คำเจียร ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๙๖
เด็กหญิงบุษราภรณ์ สมจิตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๙๗

เด็กหญิงมณีเนตร รักษาพันธ์
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๙๘
เด็กหญิงระพีพรรณ ผาสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๑๙๙

เด็กชายศิริวัฒนา วงค์ษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา ขันพัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๐๑
เด็กหญิงอลิชา ทองรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๐๒
เด็กหญิงจันทร์ธิดา ทองมูลฃ ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๐๓
เด็กชายฑณวัฒน์ บัวศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๐๔
เด็กชายณัฏฐนิส เจตนา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๐๕
เด็กหญิงธนิดา อินทะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๐๖
เด็กหญิงลลิตา พานทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๐๗
เด็กชายศุภกร วรครุธ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๐๘
เด็กชายอนุชิต โมตา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๐๙
เด็กชายพุทธิพงษ์ ผาลารักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๑๐ เด็กหญิงอัณสุรีพรณ์
มาลา ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๑๑ เด็กหญิงชนาธิปวรรณ
จันทอง ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๑๒
เด็กหญิงทรงอัปสร วาฤกษ์ดี ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๑๓

เด็กชายธนทัต ทองเงิน ๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๑๔

เด็กชายธเนตร กลึงวิรัช
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๑๕

เด็กชายนพคุณ คุดทะสาร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๑๖

เด็กชายนันทัชพร บุญยก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๑๗

เด็กชายนิธิกร ไชยปญญา
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๑๘

เด็กหญิงเบญจพร หงษาล้วน
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๑๙

เด็กชายสันติภาพ พวงอก ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๒๐
เด็กหญิงสิริกัญญา คำเอียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๒๑

เด็กชายสุธิชัย ยอดสน ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี จิตรนอบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๒๓

เด็กหญิงอพิยดา ธรรมบุตร ๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๒๔

เด็กหญิงจรรยพร ล่านาม ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๒๕

เด็กชายเสกสรร ถาพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๒๖

เด็กชายอลงกรณ์ เงินจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๒๗

เด็กชายกฤติพงศ์ ตุลิที ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๒๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ อินทะนัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๒๙

เด็กชายไชยฤทธิ

์

ธรรมบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๓๐
เด็กหญิงทิพเนตร กลึงวิรัช ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๓๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ใจมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๓๒

เด็กชายธิติพงษ์ วิเศษสังข์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๓๓

เด็กชายธีระวัฒน์ กาพรหมวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๓๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทนทาน ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๓๕

เด็กชายปยวัฒน์ สอนง่าย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๓๖

เด็กชายปยวัฒน์ อินทร์ธรรม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๓๗

เด็กชายพีระวัฒน์ คำเลิศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๓๘

เด็กหญิงภาวินี คำบู่ ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๓๙

เด็กชายรณกร คงมันกลาง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๔๐
เด็กหญิงวรรณวิสา วรรณแก้ว ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๔๑ เด็กหญิงสุขพรรณญา
เกิดสมจิตร ๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๔๒

เด็กชายสุขสันต์ ถาพันธ์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๔๓

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ภูมี ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๔๔

เด็กหญิงบุษบา ประชามอญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๔๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ วรรณณู ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๔๖

เด็กชายวีระชัย บุญจันทร์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๔๗

เด็กชายคมกริช สัมพะวงศ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๔๘
เด็กหญิงจันทกานติ

์

บุญจันทร์
๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๔๙

เด็กชายพีรภัทร จันตรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๕๐
เด็กหญิงจิรกานต์ ทัดเทียม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนแวงแก้ววิทยา วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๕๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองน้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงแก้ววิทยา วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๕๒

เด็กหญิงวรัญญา จันทา ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนแวงแก้ววิทยา วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๕๓

เด็กชายณรงค์ชัย เจริญศรี ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนแวงแก้ววิทยา วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ภาดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงแก้ววิทยา วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒ ทัดเทียม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงแก้ววิทยา วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๕๖

เด็กชายอัศรินทร์ มีศรี ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนแวงแก้ววิทยา วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๕๗

เด็กหญิงปยวรรณ พงษ์สุวรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๕๘
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ เงาศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๕๙

เด็กหญิงวิราภรณ์ ธานี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๖๐
เด็กหญิงศรุตยา รอดบ้านสวน ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๖๑

เด็กหญิงสลิตา คุ้มชนม์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๖๒

เด็กหญิงสุธีธิดา คำศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๖๓

เด็กหญิงปพิชยา วรบุตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๖๔

เด็กหญิงแพรวา แสงเพ็ชร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๖๕
เด็กหญิงดารารัตน์ พันธ์วิไล ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทิน วัดบ้านเทิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๖๖

เด็กชายปยวัฒน์ ศิริบูรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๖๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ อำพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๖๘

เด็กหญิงกฤษณา ลาพรมมา
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๖๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญเสริม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

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

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๗๐
เด็กชายชะยันต์ แก้วมณี ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๗๑
เด็กหญิงปญญาพร สายจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๗๒

เด็กชายพันธกิจ ปาระนะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๗๓

เด็กชายภูวนาท สิรินารถนรานุกูล ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๗๔

เด็กหญิงสาวิกา ยุทธเลิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๗๕

เด็กชายณัฏฐนันท์ หล้าใต้
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๗๖

เด็กชายวีรเทพ รสจันทน์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๗๗

เด็กหญิงชลธิชา เคยการ ๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๗๘

เด็กชายธนกร หนูพัฒน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๗๙

เด็กชายปฐมพงษ์ โพธิขาว

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๘๐
เด็กชายวชิรวิทย์ เพ็งพา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๘๑

เด็กชายศราวุฒิ สายสงค์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๘๒

เด็กหญิงขวัญฤดี โคตรอาษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขันพันธ์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๘๔

เด็กชายณัฐพล นัยนิตย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๘๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

หล้าใต้ ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๘๖

เด็กชายอนันตชัย คุณสาร ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๘๗

เด็กชายอลงกรณ์ สายสุ้ย ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๘๘

เด็กชายอิทธิชัย วงษ์ประเทศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๘๙

เด็กชายชาคริต สมศิริ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๙๐
เด็กชายจักรพันธ์ จันทะดวง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๙๑

เด็กชายปฏิวัฒน์ อ่อนเกษ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๙๒

เด็กชายภูวดล กัณหา ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๙๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โพธิขาว

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๙๔

เด็กชายสุภวัทน์ รองสุพรรณ
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๙๕

เด็กหญิงอรวรรณ สุทาบุญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๙๖

เด็กชายเอกชัย คำศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๙๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ สารจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๙๘

เด็กชายอนันต์ ไหมทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๒๙๙

เด็กหญิงอภิญญา เชือสา

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๐๐
เด็กหญิงอุไรศรี ผาแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๐๑
นายอภิสิทธิ

์

สีแสด
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๐๒
เด็กหญิงปนัดดา บุญเจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๐๓
เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีวิลัย ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๐๔
เด็กหญิงอนุสสรา ชิดชม ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๐๕
เด็กชายชินดนัย ศรีวิลัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๐๖
เด็กหญิงนราภรณ์ แผลงงาม ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา สรรพศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๐๘
เด็กชายศุภวิชญ์ โคตรวงศ์ ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๐๙
เด็กหญิงกมลเนตร ชาญเมธานิธิ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๑๐
เด็กชายกฤษดา การะเวก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๑๑

เด็กชายอัครพนธ์ ปองเศร้า
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๑๒

เด็กหญิงอารีญา เถาบุญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๑๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ นรดิษฐ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๑๔
เด็กหญิงแจ่มจันทร์ ผ่องราษี ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๑๕

เด็กหญิงนัทชา พันธ์ทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๑๖

เด็กหญิงนิภาพร คำโสภา
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๑๗

เด็กชายพีรพัฒษ์ รวมภักดี ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ คำอุดม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๑๙

เด็กหญิงปนัดดา สงค์จันทร์
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๒๐
เด็กชายณัฐพรรณ ขันชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๒๑

เด็กชายทีมธวัช ปกปน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๒๒
เด็กหญิงวนัสชนันท์ แจ่มแจ้ง

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๒๓

เด็กชายสมพร วิสัย ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๒๔

เด็กหญิงสุจิตรา จันทราภรณ์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๒๕

เด็กชายอลงกรณ์ พินรัตน์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๒๖

เด็กหญิงอาภัสรา บัวจูม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๒๗

เด็กหญิงขนิษฐา แสงแก้ว ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๒๘
เด็กหญิงจันทร์นภา ไขโพธิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๒๙

เด็กชายจิรภาส สายตา ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๓๐
เด็กชายชนะชัย ไกรษี ๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๓๑

เด็กชายธนาวุฒิ วังสันต์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๓๒

เด็กหญิงธาริณี สิมณี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๓๓

เด็กหญิงปภาวดี สิมณี ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๓๔

เด็กหญิงเพชรลดา ศิริโท ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๓๕
เด็กชายภัทรชรพงศ์ พิมพ์สมาน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๓๖

เด็กชายเมธวิน ทองดีนอก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๓๗

เด็กหญิงสุนีย์ วงศ์ภัยแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๓๘

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วคำพันธ์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๓๙

เด็กหญิงสุวนันท์ พันธุ์วิไล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

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

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๔๐
เด็กหญิงอิงอร มันคง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๔๑

เด็กหญิงวริศรา นามวงษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๔๒

เด็กหญิงอนุชิดา จันทร์โชติ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๔๓

นางสาววิลาวัณย์ ชราศรี ๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๔๔

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีโคตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๔๕

เด็กชายธนพล ชัยมัง ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๔๖

เด็กหญิงนันธิดา สืบชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๔๗

เด็กชายวีรภัทร มูลทะ ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๔๘

เด็กชายศิริวัฒน์ พวงพันธ์ ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๔๙

เด็กหญิงอภิญญา มิสา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๕๐
เด็กหญิงอรอนงค์ นามพรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๕๑

เด็กชายอานนท์ กลมเกลียว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สายน้อย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๕๓

เด็กชายธีรภัทร สมันบุตร
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๕๔

เด็กชายธีรภาพ ศรีประทุม ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๕๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บุญรินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๕๖

เด็กหญิงอริศรา นามพรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๕๗

เด็กชายธวัชชัย พิมพะนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๕๘

เด็กหญิงวนิดา วงค์ที
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๕๙

เด็กชายวีรชาญ บุญปก ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๖๐
เด็กหญิงทิพปภา บุญชิต

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๖๑

เด็กชายอำพล พิมพ์พร ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบกขียาง

้

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๖๒

เด็กหญิงจริยาพร กตะศิลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๖๓

เด็กหญิงจิฑาภรณ์ คำจันทร์
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๖๔

เด็กชายจิรภัทร์ คำด่าน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๖๕

เด็กหญิงชฎาวีร์ วิชาพูล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๖๖

เด็กหญิงชุลีพร สามีแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญธรรม ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๖๘

เด็กหญิงธมกร แสนมาตย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๖๙

เด็กหญิงธารทิพย์ แหวนหล่อ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๗๐
เด็กหญิงนพภรณ์ สีแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๗๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ เปนมงคล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๗๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ จิตคติ ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๗๓

เด็กหญิงพรสินี ไชยพรรณา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๗๔

เด็กหญิงพฤกษา กลินศรีวัฒนา

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๗๕

เด็กชายพิชุตม์ ปญญา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๗๖

เด็กหญิงพิญาภา ปจจังคถานัง
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๗๗

เด็กหญิงสุชานรี ศรีสมุทร ๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๗๘

เด็กหญิงสุภาพร แหวนหล่อ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๗๙
เด็กหญิงอัจฉรากุล บุญตะนัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๘๐
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ สมพร ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๘๑
เด็กหญิงณัฏฐรินทร์ สุทธิโพธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๘๒

เด็กหญิงณัฐธิชา สุโพธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดินม่วง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๘๔
เด็กหญิงกนกพรรณ จู

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๘๕

เด็กชายกฤษฎา ใจมัน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๘๖

เด็กชายกฤษฏิ

์

ชืนสงวน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๘๗

เด็กชายกฤษติณัช พานิชเจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๘๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา นิตอินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๘๙

เด็กหญิงกุลทิวา บุตะเคียน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๙๐
เด็กหญิงเกวลิน สุปน

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๙๑ เด็กหญิงขวัญธนาภรณ์

แก้วภักดี ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๙๒

เด็กหญิงขวัญฤดี ไชยเสริฐ ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๙๓
เด็กหญิงจิรภิญญา ลาพันธ์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๙๔

เด็กหญิงจิรัชญา ศรวิชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๙๕

เด็กหญิงจิราพร ทองคำวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๙๖

เด็กหญิงจุรีรัตน์ แสงทอง ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๙๗

เด็กชายฉัตรพิชัย แซ่เตีย
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๙๘

เด็กหญิงฉัทชนัน ทองบ่อ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๓๙๙

เด็กหญิงเฉลิมพร โยคะสัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๐๐
เด็กหญิงชนันรัตน์ สิทธิผกาผล ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๐๑
เด็กหญิงชนิภรณ์ ทองคำวัน ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๐๒
เด็กหญิงชลธิชา กลมพันธ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๐๓
เด็กหญิงชลธิชา บุญชาลี ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๐๔
เด็กหญิงชลิกร บุตรมัน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๐๕
เด็กหญิงชลิตา นาภู่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๐๖
เด็กหญิงชัชดาภรณ์ ปราบภัย ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๐๗
เด็กชายชัชวาล สามารถ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๐๘
เด็กชายชัยวัฒน์ จารุวงศ์ ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๐๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่ตัน

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๑๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลาภทวี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๑๑

เด็กชายซาโลมอน คันธประทีป ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๑๒
เด็กหญิงญาณภัทร ผ่องราศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๑๓

เด็กหญิงฐิติกา ผิวจันทร์
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๑๔

เด็กหญิงฐิติชญาน์ ผายบึงแก้ว ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๑๕

เด็กหญิงฐิติพร เตารัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๑๖

เด็กหญิงฐิติมา เกษี ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๑๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เทียนอ่อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๑๘
เด็กชายณฐพงศกร พลชา ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๑๙

เด็กชายณภัทร ฐิติสมบูรณ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๒๐
เด็กหญิงณัชชนม์ ขุนจันทึก

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๒๑
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์ สุวรรณศิลป ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๒๒
เด็กหญิงณัชชาภัทร ธิเดช

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๒๓

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ฝงนิล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๒๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ พละศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๒๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เสริฐศรี ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา จูแจ่ม ๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ดาวไสย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เลิศโชติทรัพย์
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงเนตร
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๓๐
เด็กหญิงณัฐนิชา ครองยุติ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ถุงทรัพย์เพชร ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๓๒

เด็กหญิงณัฐพร บุดารมย์
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๓๓

เด็กหญิงณิชา คำฤาเดช
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๓๔

เด็กหญิงณิชาภัทร งามแสง ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๓๕

เด็กหญิงณิชาภัทร วันศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๓๖

เด็กชายดนุภพ บุตรธะนา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๓๗

เด็กหญิงดลพร แก้วปุม ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๓๘

เด็กชายดุจตะวัน พลเสนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๓๙

เด็กชายเดโช พูลมาตย์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๔๐
เด็กหญิงต้นว่าน คะนองมาก ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๔๑

เด็กหญิงถิรดา คำศรีสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๔๒

เด็กหญิงธนพร ครุธทัสสะ ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๔๓

เด็กชายธนพล ใจหาญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๔๔

เด็กชายธนพล มรรคสันต์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓ / ๖๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๔๕

เด็กหญิงธนภร เพ็งธรรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๔๖

เด็กชายธนาชล หล่อวินิจนันท์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๔๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ดวงแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๔๘

เด็กหญิงธวัลหทัย เมืองคง ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๔๙

เด็กหญิงธัญชนก เพ็ชร์ดี ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๕๐
เด็กหญิงธิญาดา วงมาเกษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญประภาร
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๕๒

เด็กชายนราวิชญ์ สระแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๕๓

เด็กหญิงนรินทิพย์ อิสระภาพ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๕๔

เด็กหญิงนฤมล เคารพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๕๕

เด็กหญิงนัทชา อุทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๕๖

เด็กชายนัทธพงศ์ ผันกระโทก
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๕๗

เด็กหญิงนันทภัค ประสานทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๕๘

เด็กหญิงนันทรัตน์ รสชาติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๕๙

เด็กชายนิติพล บุตรสันเทียะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๖๐
เด็กหญิงนิธินันท์ แก้วสง่า

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๖๑

เด็กหญิงนิลยา เดชพงษ์
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๖๒

เด็กชายบฤงคพ สอนไชยยาติ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๖๓

เด็กชายบัณฑิต ไชยโคตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๖๔

เด็กหญิงบุณยลดา จูมสิมมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๖๕

เด็กหญิงบุษนันทา วงค์ธนู
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๖๖ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
สีนอคำ ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๖๗

เด็กหญิงปทิตตา เรืองสิทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๖๘

เด็กหญิงปนัดดา ผะดาวัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๖๙

เด็กหญิงปภัศรา สุภบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๗๐
เด็กหญิงปภัสสิริย์ วงษ์จันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๗๑

เด็กชายประดิษฐ สาธรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๗๒
เด็กหญิงประภาสินี นามโคตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๗๓

เด็กหญิงปรัญญา ราพา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๗๔
เด็กหญิงปรางทอฝน

พวงพันธ์
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๗๕

เด็กชายปรีดิพงษ์ แก่นลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๗๖

เด็กหญิงปณฑิตา หาญชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๗๗

เด็กหญิงปาลิตา วาชัย ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๗๘

เด็กหญิงปญชาน์ มาลีหวล ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๗๙

เด็กหญิงปยดา จำปา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๘๐
เด็กหญิงปยปาณ โคตรแสนเมือง ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๘๑

เด็กชายปยวัช ศรีวงศ์ษา
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๘๒

เด็กชายปยังกูร ธานี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๘๓

เด็กชายปใหม่ ตันสุวรรณรัตน์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๘๔

เด็กหญิงเปรมฤดี อุระวงศ์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๘๕

เด็กชายพงศกรณ์ หิมพานต์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๘๖

เด็กหญิงพชธกร คำศรี ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๘๗

เด็กหญิงพรชนก ชารีกุล ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๘๘

เด็กหญิงพรนภา นวนแย้ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๘๙

เด็กหญิงพรนัชชา บุญเลียง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๙๐ เด็กชายพรหมพิริยะ
บุญมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๙๑

เด็กชายพสุธร หินดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๙๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินทมาศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๙๓

เด็กหญิงพัชราภา แววพุก ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๙๔

เด็กหญิงพัชริดา กิงแก้ว

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๙๕ เด็กหญิงพัชรินทร์ญา
พรหมมา ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๙๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ มีชัย ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๙๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ เหล่าโก้ก
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๙๘

เด็กหญิงพิชชาฎา จิรังดา ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๔๙๙

เด็กหญิงพิชญาพร โพธิพันธ์ ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๐๐
เด็กหญิงพิณทิพย์ จูแจ่ม ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณ์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๐๒
เด็กหญิงพิมพ์นภัส พัดทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๐๓
เด็กหญิงพิสมัย คำลุน ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ มันพุด

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ มีศรี ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๐๖
เด็กชายพีรภาส หงษ์วิเศษ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๐๗
เด็กชายพีระภัทธ์ แม่นทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๐๘
เด็กหญิงพีรัตน์ดา ครองชัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๐๙
เด็กหญิงเพ็ญสิริ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๑๐
เด็กหญิงฟารีดา นามสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๑๑
เด็กหญิงภักดิภิญญา

์

ปานประชาติ
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๑๒

เด็กหญิงภัทรดา ศรีตระกูล ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๑๓

เด็กหญิงภัทราพร กินรา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๑๔

เด็กชายภาณุเดช กายชาติ ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ปุงโพธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๑๖

เด็กชายภิรมย์ จำพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๑๗

เด็กชายภูเบศวร์ สุปติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๑๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจคง ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๑๙

เด็กหญิงมานิตา มีกำปง ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๒๐
เด็กชายเมธพนธ์ อะโนนาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๒๑

เด็กหญิงยุวนาภา ก้อนคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๒๒

เด็กชายรชต ตระกูลวิทยานันท์
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๒๓

เด็กชายรวินท์ ประทีปทอง ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๒๔

เด็กหญิงรวิสรา สมภาค ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๒๕

เด็กชายรัชพล วิทจิตร ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๒๖

เด็กหญิงรัตติยา สุพาพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๒๗

เด็กหญิงรัตนา วันทวี ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๒๘

เด็กหญิงรุ้งเทียน ปรึกสีดา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๒๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ถนอม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๓๐
เด็กชายวชิรวิทย์ ปลังกลาง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๓๑

เด็กหญิงวรนาถ แสงทับทิม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๓๒

เด็กชายวรเมธ อาจวิชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๓๓ เด็กหญิงวรรณลักษณ์
พิมพ์พงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๓๔

เด็กหญิงวรรณิสา ยอดสิงห์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๓๕

เด็กชายวรวิช ศรีคำภา ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๓๖
เด็กหญิงวรางคณา บุตรมี ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงดอก ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๓๘

เด็กหญิงวัลยา มาตา
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๓๙

เด็กชายวิชชากร ชัยปญญา ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๔๐
เด็กหญิงวิภา โทสวนจิต

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๔๑

เด็กหญิงวิภาดา หล่าแสนเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๔๒

เด็กหญิงวิภาวดี คำศรี
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๔๓

เด็กหญิงวิภาวินี นาคสังข์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๔๔
เด็กหญิงวิรากานต์ ศศิวงศ์สกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๔๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ รุ่งแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๔๖

เด็กชายวีรวิชญ์ หงษ์ศิลา ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๔๗

เด็กหญิงศศินา ดวงศรี ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๔๘
เด็กหญิงศศิรารัตน์ พรมเกษ ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๔๙

เด็กหญิงศิริกัญญา วรรณทวี ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๕๐
เด็กชายศิริพงษ์ ใสกระจ่าง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๕๑

เด็กชายศิวัช คำขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๕๒

เด็กหญิงศุภสุตา ปาทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๕๓

เด็กหญิงศุภิสรา จันทะไข่สร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๕๔

เด็กชายเศรษฐภูมิ ควรการ ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๕๕

เด็กชายสนธิ นะรุน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๕๖

เด็กหญิงสรนันท์ กิงก้าน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๕๗

เด็กชายสรวิชญ์ กาละสีรัมย์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๕๘

เด็กชายสันสกฤต พิมาทัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๕๙

เด็กหญิงสาริศา ใจเครือ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๖๐
เด็กหญิงสิรินทรา พิมพ์ขันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๖๑

เด็กหญิงสิริมา นาอุดม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๖๒
เด็กหญิงสุจิตราพร โปริสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๖๓

เด็กหญิงสุจิรา วันเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๖๔

เด็กหญิงสุชานันท์ รักษาวงษ์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๖๕

เด็กชายสุธนัชญ์ คำภักดี ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๖๖

เด็กหญิงสุนันทา อุทธา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๖๗

เด็กหญิงสุนันพร พงษ์ลุน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๖๘

เด็กหญิงสุนิสา บุญเสนอ ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๖๙ เด็กหญิงสุพรรณิการ์
ยังใจ

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๗๐
เด็กหญิงสุพิชญา ทวามัน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี จินดาพงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๗๒

เด็กชายสุรพัศ ศรีปญญา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๗๓

เด็กชายสุรยุทธ สุวรรณ
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๗๔

เด็กหญิงสุวนันท์ ศิริพี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๗๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
กฤษณ์ดนัย ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๗๖

เด็กหญิงโสภา ครองเมือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๗๗

เด็กหญิงโสภิตา รามัญ
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๗๘

เด็กหญิงหฤทัย พลขันธ์
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๗๙

เด็กหญิงอภิชญา ส่องศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๘๐
เด็กชายอภิวัฒน์ แสงอรุณ ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๘๑

เด็กหญิงอรจิรา มุขสมบัติ ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๘๒

เด็กหญิงอรนลิน อินสนอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๘๓

เด็กหญิงอริชา วิลามาศ
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๘๔

เด็กหญิงอริสา วิลามาศ
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๘๕

เด็กหญิงอรุณทิพา วิวาสุขุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา แจ่มเชือ

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๘๗

เด็กหญิงอาริยา เหนียวพันธ์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๘๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ สิงห์กรานต์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๘๙
เด็กชายเอกนรินทร์ อ่อนมิง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๙๐
เด็กหญิงเอมิกา วันทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๙๑
เด็กชายฮิโระโคะอุ อันโด ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๙๒

เด็กชายนิวัฒน์ สรพิมพ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๙๓

เด็กชายธีรยุทธ นามอนุ
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๙๔

นางสาวเจนจิรา ขันธ์แก้ว ๐๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๙๕

นางสาวเจนนิสา สีเหลือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๙๖

นายธวัชชัย สำลี
๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๙๗

นางสาวพรไพลิน ยศศิริ ๐๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๙๘

นางสาวนิตยา กองอาสา
๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๕๙๙

นางสาวชญาดา ยศศิริ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๐๐
นางสาวศศิประภา วงษ์เศษ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๐๑
นายสุรชัย ไชยโคตร ๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๐๒
เด็กชายเจริญทรัพย์ บุญเลียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๐๓
เด็กหญิงธนพร วงษ์เศษ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๐๔
เด็กหญิงธารารัตน์ กุลสุวรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๐๕
เด็กหญิงวิไลภรณ์ เกิดนอก

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๐๖
เด็กหญิงศุธานี โคตรชัย ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุนีพร ชูสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๐๘
เด็กหญิงกรวลัย กันทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๐๙
เด็กหญิงเกตน์นิภา บุญเลียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๑๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ ดาวพันธ์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๑๑

เด็กหญิงแก้วตา จำป ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๑๒

เด็กหญิงขวัญนภา ญาตจำรูญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ปองสิงห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๑๔

เด็กหญิงชนัฐตา จิตต์อ่อน ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๑๕

เด็กหญิงชนิตา กันตรง
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๑๖

เด็กชายณัฐวัตร สมหมาย ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๑๗

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ขำชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๑๘

เด็กชายธีรพงษ์ บุญเลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๑๙

เด็กชายนพพร คงแสนคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๒๐ เด็กชายประพลสันต์
ลำอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๒๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ธรรมวัฒน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๒๒

เด็กหญิงชไมพร บุญเลียง

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๒๓

เด็กหญิงชลิสา บุญส่ง
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๒๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สายที

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๒๕

เด็กหญิงพรธิดา จิบจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๒๖

เด็กชายภูริพัฒน์ เจริญทัศน์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๒๗

เด็กหญิงวริยา ตาปก
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๒๘

เด็กหญิงสุภาวดี ดอกดวง ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๒๙

เด็กหญิงสุวรรณี อุประ
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๓๐
เด็กหญิงอรอนงค์ แสงนาค ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๓๑

นางสาวรัชนี ทองรส ๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๓๒

นางสาววิจิตรา พันธุการ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๓๓

นางสาวสุวัจณี สิทธิสุข ๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๓๔

นายดนุพล พวงจำปา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๓๕

นางสาวทัศนา พรหมวันดี ๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๓๖

นางสาวมนต์ธิตา สมนึก
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๓๗

นายจิรวัฒน์ กันยาวงค์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๓๘

เด็กชายนนท์ทวัส สุพรรณเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๓๙

นายนัฏพล นิตยวัน
๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๔๐
นางสาวนันทิกานต์ นิเดชชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๔๑

นางสาวนำฝน รักเกียรติยศ ๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๔๒

นางสาวพิมพิไลย พรมโลก
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๔๓

เด็กหญิงรุจจิรา วงศ์ฮาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๔๔
นางสาววรรณนิษา รัตนา ๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๔๕

นางสาววรางรัตน์ ใสสาร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๔๖

เด็กหญิงวันวิสา จันลาศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๔๗

นางสาวสุพัตรา ศรชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๔๘

นายอมรเทพ ตังมัน

้ ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๔๙

นางสาวอัญมณี จำเริญ ๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๕๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย ลำอ่อน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๕๑

เด็กชายจิรโชติ ปญญาพรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๕๒

เด็กหญิงฐิติมา ประสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๕๓

เด็กหญิงลัดดา เฮ้าจันทึก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๕๔

นางสาววนิดา ตังมัน

้ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๕๕

เด็กหญิงวิมลรักษ์ แก้วมะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๕๖

เด็กหญิงอรทัย สมอาษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๕๗
เด็กหญิงกมลพิชญ์ พิมศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๕๘

เด็กหญิงจุฬามาศ ใคร่นุ่นโพธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๕๙

เด็กหญิงฑิตติโสม สมบูรณ์ชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๖๐
เด็กหญิงธัญชนิต หงษ์สนิท

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๖๑ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
สีคิว

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๖๒

เด็กชายธีรชัย สิงห์ทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๖๓
เด็กหญิงนันท์นภัส เกษรจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๖๔
เด็กชายประสพผล ตาลหอม

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๖๕

เด็กหญิงพรทิวา รากทอง ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๖๖ เด็กหญิงฟาประทาน
ตังมัน

้ ่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๖๗

เด็กชายภูตะวัน อุตะโม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา เสาะใส ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๖๙
เด็กหญิงวนิดาวรรณ

สุดหาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๗๐
นายเกียรติพงษ์ ศรีสุข

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๗๑

เด็กหญิงจันจิรา ธานี ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๗๒

นางสาวณัฐธิดา จันดาวงค์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๗๓
เด็กหญิงจิราวรรณ รัตนา ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๗๔

เด็กชายพิชัย มีทองเหลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๗๕

เด็กชายอนันต์ เชือสอน

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๗๖

เด็กหญิงกมลชนก ตีเงิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๗๗

เด็กหญิงกัลยา สมาคม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๗๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรชัยญาติ ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๗๙ เด็กหญิงเบญจวรรณ
อ่อนยอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๘๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ อารีรมย์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๘๑

เด็กหญิงวีลดา ไตรยสุทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๘๒

เด็กหญิงศิราภรณ์ บัวเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๘๓

เด็กชายสรเดช จันดีกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๘๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ลุกช้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา สามิลา ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๘๖

เด็กชายนัทธพงศ์ ชรินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ ยศศิริ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๘๘

เด็กชายโสภณ ผมทอง ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๘๙

เด็กชายเอกราช สมาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๙๐
นายมัฌชาดา ศรศรี ๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๙๑

นายวีระชัย สำรวมสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๙๒

นายศักดินรินทร์

์

แก้วภิรมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๙๓

เด็กหญิงฐิติยา คำเกษ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๙๔

เด็กหญิงอารยา ไชยรินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๙๕ เด็กหญิงอำไพพรรณ
พันธ์อุ่น

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๙๖

เด็กชายภานุพล รัตนวัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๙๗

เด็กชายภูริพันธ์ แพงบุดดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๙๘

เด็กชายศราวุฒิ จันทิมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๖๙๙

เด็กหญิงศิริวัล ฤทธิสัจจา

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๐๐
เด็กหญิงสิริวิมล บุตรราช ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๐๑
เด็กชายธนารายณ์ ธรรมบุตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กุมพันธ์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๐๓
เด็กหญิงกรรณิกา ชาภักดี ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๐๔
เด็กหญิงณัฎฐรินีย์ ศรีระทัด

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๐๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ วรรณเดช

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๐๖
เด็กหญิงชนัดดา แตะต้อง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๐๗
เด็กชายณัฏฐวุฒิ พรหมบุตร ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๐๘
เด็กหญิงพิชชาภา เมาหวล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๐๙
เด็กหญิงศิรภัสสร ทองขาว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๑๐
เด็กหญิงสุนิทา เมาหวล ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๑๑

เด็กหญิงอริสา ธงพันธ์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๑๒

เด็กชายกฤตพล มีพันธ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๑๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

เสาร์ไล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๑๔

เด็กชายจักรภัทร เทียบเปรียบ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๑๕
เด็กหญิงสุภาวรรณ ลานตวน ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๑๖ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
ตอนสี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๑๗

เด็กหญิงอธิษฐาน ศิลปประกอบ ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๑๘

เด็กชายสุนัย เกษี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๑๙

เด็กหญิงอรนภา ศิริวัฒน์
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๒๐
เด็กหญิงเกตุสินี ครองใจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๒๑

เด็กหญิงจิราพร ทองคำสุข
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๒๒

เด็กชายนันทวัฒน์ กุลมี
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๒๓
เด็กหญิงพิมพ์พากร แก้วประสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๒๔

เด็กชายศรทอง เรืองแจ่ม ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๒๕

นายชินวัตร งามแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๒๖

นายณัฐวุฒิ ฮ้อยคำ ๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๒๗

นายธีระศักดิ

์

อาจพันธ์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๒๘

นายบุญฤทธิ

์

แก้วซอ
๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๒๙

นายประกาศิต วงษ์อารีย์ ๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๓๐
เด็กชายกิตติพันธ์ อาชาวิเศษ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๓๑

เด็กชายธนากร หนองยาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๓๒

เด็กหญิงพรอำภา สุวรรณะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๓๓

เด็กหญิงวันทนีย์ สีดาแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๓๔

เด็กชายวิศรุต สิทธินาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๓๕

เด็กหญิงสุทธิพร ภาคแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๓๖

เด็กชายเสถียร สุจิโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๓๗ เด็กหญิงกอบกาญจน์
อ่อนยอง ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๓๘

เด็กหญิงกัญจนา เกตุกรรณ์ ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำศรี ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๔๐
เด็กหญิงกัลยา ยอดงาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๔๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรหมทา ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๔๒

เด็กหญิงจิตรานุช ปกการะโน ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๔๓

เด็กชายณัฐพล คำภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๔๔

เด็กหญิงธัญญา ดำเดช ๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๔๕

เด็กหญิงนวชร คำศรี ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๔๖

เด็กหญิงนำฝน โจมสติ ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๔๗

เด็กหญิงนิชาภา กะมูนรัด
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๔๘

เด็กหญิงบัณทิตา ศรีเมือง
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๔๙

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ประสงค์เสียง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๕๐
เด็กหญิงปวีณา จองลน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๕๑

เด็กหญิงปวีณา หนองเหล็ก
๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๕๒

เด็กชายพงนุภา ผ่องราศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๕๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พิมพ์พงษ์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๕๔
เด็กหญิงวัชรีวรรณ จันทร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๕๕

เด็กหญิงวัลวิภา ศรีบุญเรือง
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๕๖

เด็กหญิงวิภาดา งามแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๕๗

เด็กชายศราวุฒิ โจมสติ
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๕๘

เด็กชายสมพงศ์ มีพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๕๙

เด็กชายสิทธิโชค ไมตรีแพน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุธิดา แม่นทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๖๑

เด็กหญิงอนัญพร พรมมาสุข
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๖๒

เด็กชายอภิภัฒน์ บุญสร้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๖๓

เด็กหญิงกชกร ขอเปนไทย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๖๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ สายจันทึก

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๖๕

เด็กหญิงชฎาธาร มณีวัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๖๖

เด็กหญิงชลธิชา ยมพวงแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๖๗

เด็กชายณัฐวัตร กะหลวง
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๖๘
เด็กหญิงทรายแก้ว นามรักษ์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองเชือ

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๗๐
เด็กชายสรวิศ เพ็งพันธ์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๗๑

นายกฤษฏิ

์

ศรีมรมย์
๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๗๒

เด็กหญิงขวัญหทัย ชาบุญเรือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๗๓

เด็กหญิงปนสุดา พาลรอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๗๔ เด็กหญิงพรรณกาญจน์

บุตรคณา ๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๗๕

เด็กชายเลิศชาย เหมือนสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๗๖

เด็กชายวิวัฒชัย มะโนรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๗๗

เด็กหญิงศศินา สิทธิจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๗๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีพูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๗๙
เด็กหญิงศุภจรรญา เชือทอง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๘๐
เด็กหญิงอรณิชา ภูแท่งแก้ว ๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๘๑

เด็กชายอรรถพันธ์ รักสุจริต
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แสวงผล ๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยนาทม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๘๔

เด็กหญิงสุภาวดี นามอนุ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๘๕

เด็กชายอนุศักดิ

์

บุญนิธิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๘๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รัชตะวรรณ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๘๗

เด็กหญิงอโณทัย ไชยพิเดช
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๘๘
เด็กชายคันนารายณ์

สมบัติมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๘๙

เด็กหญิงอรวรรณ ใบบาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๙๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา อังคะณา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๙๑

เด็กชายธีร์ธวัธ สาลีซ์พงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๙๒

เด็กหญิงบุษราคัม ศิลาไชย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๙๓

เด็กหญิงอมราพร พรมสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๙๔

เด็กหญิงอรปรียา ดอกสะบา ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๙๕

เด็กชายคมศักดิ

์

อาจเดช
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๙๖

เด็กชายจิราศักดิ

์

ไชยสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๙๗

เด็กชายโชคชัย มนตรี
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๙๘

เด็กชายฐาปกรณ์ ยอดสูงเนิน
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๗๙๙

เด็กหญิงณัฐพร ศรีบุรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๐๐
เด็กชายณัฐพล ระฆังทอง ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๐๑
เด็กหญิงณิชารีย์ โกระวิโยธิน ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๐๒
เด็กชายต้นละกอ จำเริญไกร ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๐๓
เด็กชายทินภัทร วงษ์เศษ ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๐๔
เด็กชายธนโชติ ลาประวัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๐๕
เด็กชายธนพงษ์ รำรวย ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๐๖
เด็กชายปรัชญา ไชยภักดี ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๐๗
เด็กชายปวริศ หงษ์สา ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๐๘
เด็กหญิงปวีณนุช ศรีบุรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๐๙
เด็กชายปยะสวัสดิ

์

แก้วอาสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๑๐
เด็กชายรชต ลือนาม ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๑๑

เด็กหญิงรัตนาวดี เกิดมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๑๒

เด็กหญิงวิภาวี บุญกิจ ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๑๓

เด็กหญิงศตพร สุรวิทย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๑๔

เด็กชายศุภณัฐ วันใส
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๑๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินทพันธ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๑๖

เด็กหญิงอธิชา เกษมณี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๑๗

เด็กหญิงอัจจิมา ฮงทอง ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๑๘

เด็กหญิงสลิตา สัญไชย ๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๑๙

เด็กหญิงสุวนันท์ สีหะวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๒๐
เด็กชายอานุภาพ บุญประดิษฐ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๒๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีเนตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา อิมบุญสุข

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๒๓

เด็กหญิงมัลฑริกา เชือทอง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๒๔

เด็กหญิงมาริษา ศรีนวล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๒๕

เด็กชายอนุวัต คำศรี ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๒๖

เด็กหญิงเกวลิน หงษ์คำ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๒๗

เด็กชายฉันทวัฒน์ เวียงคำ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๒๘

เด็กชายฐิติกร คำศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๒๙

เด็กชายฐิติพงศ์ โสลุน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๔ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๓๐
เด็กชายณภัทร ใจมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๓๑

เด็กชายธราธิป ตะถา ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๓๒

เด็กหญิงธันยพร บุญสอน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๓๓

เด็กหญิงนิรมล เชือศร

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๓๔
เด็กหญิงปวรวรรณ บุตรวงค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๓๕

เด็กชายปญจพร พวงพันธ์
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๓๖

เด็กหญิงพัชราภา นรสิงห์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๓๗

เด็กชายพันธกิจ บุญประดิษฐ์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๓๘

เด็กหญิงพิจิตตรา เสนาภักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๓๙

เด็กชายภัทรพงศ์ มีชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๔๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิวัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๔๑

เด็กชายศุภสัณห์ รัตนะ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๔๒

เด็กชายอาณัติ รักษ์ขุขันท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๔๓

เด็กหญิงนิราภรณ์ ศรเพ็ชร ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๔๔

เด็กหญิงปรินดา ชาวสวน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๔๕

เด็กหญิงพรนภา ถนอม ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ วัดหนองเดียงน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๔๖

เด็กชายพงศกร ตะริวงศ์
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๔๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นามะโล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๔๘

เด็กหญิงพีรนันท์ สนิท
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๔๙

นายอนุชา สนทยา ๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๕๐
นางสาวอัมพวัลย์ ชาติวงศ์ ๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๕๑

นางสาวพรไพลิน พงษ์วัน
๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๕๒
เด็กหญิงปฎิญาภรณ์

มาลัย
๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๕๓
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ เพ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๕๔

เด็กหญิงรัตนาพร ดอกพอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๕๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ ประสูตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๕๖
เด็กหญิงพัฒน์ชญา ดวงพิมพ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๕๗

เด็กหญิงรัตนากร ปุยะติ ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๕๘
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ทิพบำรุง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๕๙
เด็กหญิงจิราวรรณ แสงจันทร์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง วัดชำแระกลาง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๖๐
นางสาวนงคราญ แพทย์มด

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๖๑

นางสาวนิภาพร แสนศิริ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๖๒

นางสาวรุ้งระวี ธรรมพร ๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๖๓

นางสาวสุจิตรา ปรือปรัก
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๖๔

นายอมรเทพ ปรือปรัก ๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๕ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๖๕

เด็กหญิงชฎาทิพย์ เสมอใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๖๖

เด็กชายธนกฤษ มีแย้มภักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๖๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ เทาศิริ ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๖๘

เด็กชายปรัชญา วงค์ขันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๖๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ปรือปรัง ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๗๐
เด็กหญิงสุปรียา แรงเริง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๗๑

นางละออง ดอกดวน ๐๙/๐๔/๒๕๒๑ กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๗๒

นางสมัย พรมรินทร์ ๐๔/๐๘/๒๕๑๖ กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๗๓

นางเอือมเดือน บุญเรือง ๑๓/๑๐/๒๕๐๙ กศน.อำเภอขุขันธ์ วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๗๔

เด็กหญิงจิตรสุดา บุญเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๗๕

เด็กหญิงนฤมล สิงหะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๗๖

เด็กหญิงไปรมา สุขเฉลิม ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๗๗

เด็กหญิงวิภาพร ทองจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๗๘

เด็กหญิงปยธิดา โสริยาท
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๗๙ เด็กหญิงเพชรประกาย

ดวงอินทร์
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๘๐
เด็กชายสกล วงนัทธี ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๘๑

เด็กชายโกเมศ สุวรรณวงค์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๘๒

เด็กชายโกศรี สุวรรณวงค์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๘๓

เด็กชายจักราวุธ พวงผกา ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๘๔

เด็กหญิงจิราพร หลวงรักษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๘๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ทองฮีง ๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ กอเซ็ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา แตงกวารัมย์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๘๘

เด็กชายชนะภัย พ่วงสุข ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๘๙

เด็กหญิงปรียาพร จำนงค์สังข์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๙๐
เด็กหญิงวรรณนิสา แสงเลือม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๙๑

เด็กหญิงวรรณภา หมืนแก้ว

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๙๒

เด็กชายจีรวัฒน์ สุระ ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๙๓

เด็กหญิงจุไรรัตน์ มันมะโน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๙๔

เด็กหญิงนันธิญา สถาน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๙๕

เด็กหญิงปารีนา สิงหะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๙๖
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ เทียมจิต

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๙๗

เด็กหญิงวันนิดา ใสสาร ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๙๘

เด็กหญิงนวพรรษ พันธ์ศรีแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๘๙๙
เด็กหญิงสร้อยสุดา อินทร์ชืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๖ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๐๐
เด็กหญิงฐานิตา ในสว่าง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๐๑
เด็กหญิงปราถนา คำพินิจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๐๒
เด็กหญิงพัชรี สายสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๐๓
เด็กชายวัชรพงษ์ อำไพ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๐๔
เด็กหญิงวิระดา ม่วงสาย

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๐๕
เด็กหญิงดวงฤดี อุบมาลี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๐๖ เด็กหญิงนิตยาวรรณ
นาขะมิน ๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๐๗
เด็กชายสยาม ไชยปญญา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นาเนตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร บึงอ้อ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๑๐
เด็กชายชนาธิป พรมสุภะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๑๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ปนหอม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๑๒

นางสาวพลอยภัค สาระโชติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๑๓

เด็กหญิงภารณี พงคละ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๑๔
เด็กหญิงสุจันทร์ดา เหมือนสวรรค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๑๕

เด็กหญิงสุนิตา แสงราม ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๑๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ พรมสุภะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๑๗

เด็กหญิงญดาพร รัตพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีไสว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๑๙

เด็กหญิงนำฝน ใชอุดม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๒๐
เด็กหญิงเพียงออ โสสอน ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๒๑

เด็กชายภาณุมาส อินทนู ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๒๒
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ นะเรนสด

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๒๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พันธุระ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๒๔

เด็กชายวิทวัศ ใชอุดม ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใชอุดม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๒๖

เด็กหญิงบุญธิดา ปดปอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๒๗

เด็กหญิงพรมาดา พยัฆษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๒๘

เด็กหญิงมณิภา กระสังข์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๒๙

เด็กชายวิทวัส ศรีโพนทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๓๐
เด็กชายศิริธนา ปนหอม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ รัตนะวงษ์ขันธ์
๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๓๒

เด็กหญิงเอมมิกา จิมปกษ์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา แสงไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๓๔

เด็กหญิงกานต์สินี สมพินิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๗ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๓๕

เด็กชายธนกิจ มูลจัด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๓๖

เด็กชายพชร เทศขันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๓๗

เด็กหญิงพรธิตา บุตรวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๓๘

เด็กชายพัชระ ศรีวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๓๙

เด็กชายพันนิกร ประทุมราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๔๐
เด็กหญิงสถาพร บุตรวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๔๑

เด็กหญิงสุภาวดี อุดรพันธ์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๔๒

เด็กหญิงกัลญา จันทร์เปรียง ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๔๓

เด็กชายกิตติพงษ์ คำสี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๔๔

เด็กหญิงเกศรา อ้อมแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๔๕

เด็กหญิงเกษมณี ปดชา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๔๖

เด็กหญิงฐิติมา ศิริจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองทิพธี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๔๘

เด็กหญิงบัวชมภู อุดรพันธ์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๔๙
เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์ สงครามภู

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๕๐
เด็กหญิงวรรณลดา หวังลาภ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๕๑

เด็กชายสามารถ บุญยัง ๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๕๒

เด็กหญิงสุวนันท์ วันทีหนึง

่ ่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๕๓

เด็กหญิงอรุณี ทับสุริย์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๕๔
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ไชยพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๕๕
เด็กหญิงกนกลักษณ์

เพชรงาม
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๕๖

เด็กชายกฤษณะ วรสิงห์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๕๗

เด็กชายจิรโชติ ทองอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๕๘

เด็กหญิงชนาพร แสงสุริย์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๕๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนสุนทร ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๖๐
เด็กหญิงเบญญาภา ขำลอย ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๖๑

เด็กหญิงปาริฉัตร พรมเนตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๖๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ ขุขันธิน ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๖๓ เด็กหญิงเบญจวรรณ
อินทกูล

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๖๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ อัยพงษ์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๖๕
เด็กหญิงปรีญากรณ์ แทนเพ็ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๖๖

เด็กหญิงปวริสรา พันธ์ชาติ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๖๗ เด็กหญิงอัจฉรานันท์
สีมุม ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๖๘

เด็กหญิงอารยา วิชุมา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๖๙

เด็กชายชันตยา ทองปลิว
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๘ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๗๐
เด็กหญิงลลิตา ธรรมสิงห์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๗๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ นำคำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๗๒

เด็กหญิงสัตตกมล สายสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๗๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชัยสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๗๔

เด็กชายนันทยศ จำปาจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองปลิว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๗๖

เด็กชายวิศรุต พันธ์ขันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๗๗

เด็กชายวีรวุฒิ ดัชถุยาวัตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๗๘

เด็กชายประทีป ศรีกะชา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๗๙

เด็กชายณัฐพันธุ์ อายุวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๘๐
เด็กหญิงณัฐรินีย์ นนเทศา ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๘๑

เด็กหญิงรัตนา พงษ์สุระ ๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๘๒

เด็กชายวุฒินันท์ อายุวงษ์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๘๓

เด็กหญิงสมฤดี อายุวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๘๔

เด็กชายสุรวุฒิ พันธ์แก่น
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๘๕

เด็กหญิงเกตวลิน แซ่เฮ้ง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๘๖

เด็กหญิงอนันตญา อ่อนสะอาด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๘๗

เด็กหญิงวรรณิดา โยธา ๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๘๘

เด็กหญิงสุธิดา ระวัง ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๘๙

เด็กหญิงพรวิรา พิมูลชาติ
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๙๐
เด็กหญิงเขมจิรา พันธ์แก่น ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๙๑

เด็กหญิงนพรัตน์ ศรีกะชา ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๙๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีม่วงงาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๙๓

เด็กหญิงพัชราภา สีม่วงงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๙๔

เด็กหญิงรัตนา ศรีกะชา ๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๙๕
เด็กหญิงสุภาวรรณ ศรีกะชา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๙๖

เด็กชายธินกรณ์ อ่อนทอง ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๙๗

เด็กชายพิทักษ์ ผุยโพนทัน ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๙๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีกะชา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๐๙๙๙

เด็กหญิงวรรณิษา งามเอียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๐๐
เด็กหญิงสุพรรษา ตาเมือง ๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๐๑
เด็กหญิงสุพิชยา หอมจิตร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๐๒
เด็กหญิงสุภัสสร ยานะบุตร ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๐๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

สาลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๐๔
เด็กหญิงกมลรัศมิ

์

วัฒนะกูลอิทธิ ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเค็ง วัดตาสุด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๙ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๐๕
เด็กหญิงสุชาดา สุขมัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๐๖
เด็กชายธนพล มนทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๐๗
เด็กหญิงสโรชา ภักดิใจ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๐๘
นายกัมปนาท บุ้งทอง ๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๐๙
นางสาวจินดาพร บุญเลิศ ๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๑๐
นายเทพบัญชา ผาสุข ๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๑๑

นายธนาธิป สุพงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๑๒
นางสาวภัทราภรณ์ ทุมพันธ์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๑๓
นางสาววชิราภรณ์ ยำแผ่น

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๑๔

นายวสันต์ ยตะโคตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ จันเหลือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ พิศคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๑๗

เด็กชายธีรภิตติ

์

แหวนวงค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๑๘

เด็กหญิงนันทิยา โพธิสาร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๑๙

เด็กหญิงสุภาวดี สมรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุวิมล เดชใจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๒๑

เด็กหญิงจรรยพร วัจนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๒๒

เด็กหญิงฐานิดา สมรัตน์
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๒๓

เด็กหญิงพัตรพิมล สมรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๒๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมนุช
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๒๕
เด็กชายต้นตระการ สินศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๒๖

นางสาวกิฟ

๊

ไชยจัก
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๒๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุญเทียง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๒๘

เด็กหญิงณฤทัย สินศิริ
๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๒๙

เด็กหญิงณัฐรุจา บุญมา
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๓๐
เด็กหญิงนันทิชา ศรศรี ๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๓๑

เด็กหญิงเพียงเกษ อานาม ๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๓๒

เด็กหญิงสุนิษา แสนดี ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์

จันทร์ดี ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๓๔

เด็กชายชาญวิทย์ อินวันนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๓๕

เด็กชายถิรวัฒน์ จันทะสน ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๓๖

เด็กหญิงนลินนิภา คงทิพปญญา
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๓๗

เด็กหญิงอาจารี ดีดศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๓๘

นางสาวดวงรัตน์ สีน้อย
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๓๙

นางสาวนำทิพย์ ประจญมอญ
๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๐ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๔๐
เด็กหญิงกมลชนก พันธ์แก่น ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๔๑

เด็กหญิงริตาภรณ์ กงศรี ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๔๒

เด็กหญิงเกศินี พานิช
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๔๓
เด็กหญิงรัตนไพลิน แสงเดือน ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เงินมูล ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๔๕

เด็กหญิงอรนภา คำใสย์
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๔๖
เด็กหญิงชนันภรณ์ ไพรเตีย

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๔๗

เด็กหญิงชนาทิพย์ เหรียญทอง ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๔๘

นางสาวมยุรี สะอาด
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๔๙

นายกฤษดา หุยวัน
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๕๐
นางสาวธันวาพร บุญเฟรือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๕๑

เด็กหญิงวันวิสา เภาศิริ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๕๒

เด็กหญิงวิจิตรา สอดแก้ว ๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๕๓

นายอภิสิทธิ

์

วงค์อร่าม
๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๕๔

นางสาวกิตติยา พิมมาศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๕๕

เด็กหญิงขวัญจิรา แปนนะริน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๕๖

เด็กหญิงธนิฏฐา วิเชียรศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๕๗

เด็กชายปญญา ดุจดา ๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๕๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๕๙
เด็กหญิงปรียาภัทร์ บรรดาศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๖๐
เด็กหญิงวัลลภากร บุญเฟรือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๖๑

เด็กหญิงสุภาพร พานจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๖๒

เด็กหญิงอรชา เกิดกล้า
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๖๓

นายกิตติวัฒน์ แปลงตัว ๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๖๔

นายภูริเดช วรรณยุทธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๖๕

นางสาวรมณีย์ คำมีวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๖๖

เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ฤาชัย ๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๖๗

เด็กหญิงทองแสง บริสุทธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๖๘

นางสาววรรนิศา อินธิเดช
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๖๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ตุมชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๗๐
เด็กชายวิริยะ จันดา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๗๑

เด็กหญิงศศิมาพร อินทะวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๗๒

เด็กชายกิตติธัช ตรีโกฏ
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๗๓

เด็กชายทศพร ศรีชัย ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๗๔

เด็กชายทศพล สินแดง
๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๑ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๗๕

เด็กชายอิทธิพล สีด้วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๗๖

เด็กหญิงธัญชนก งอนสวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๗๗
เด็กหญิงเบญจมาศ โพธิสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองแสง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๗๙

เด็กหญิงธนภรณ์ สุดสังข์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๘๐
เด็กหญิงสโรชา โคสิตา ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๘๑

เด็กหญิงนิพาดา กาลสุวรรณ์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๘๒

เด็กชายปกรณ์ ศรีรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๘๓
เด็กชายปณณวัฒน์ สายจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๘๔
เด็กหญิงพีลาวรรณ สุธัญสวรรค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๘๕

เด็กชายอภิชาติ ศิริเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๘๖

เด็กชายนครินทร์ ศรีภักดี ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๘๗

เด็กชายสิทธิชัย แก้วมาลุน ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๘๘

เด็กหญิงกรพิน หอมหวาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๘๙

เด็กหญิงขวัญฤดี มาศศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๙๐
เด็กหญิงคีตภัทร แถวเถือนทอง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๙๑

เด็กชายจตุรวิชญ์ สถาน ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๙๒

เด็กชายจิรกิตติ

์

พลคำ ๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๙๓

เด็กชายณัฐพล นิกรณ์
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๙๔

เด็กหญิงดาวริน พิทักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๙๕

เด็กหญิงธัญจิรา ลาพรหมมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๙๖

เด็กหญิงธัญญา ไวยศิลป
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๙๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์

เจริญศรีเมือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๙๘

เด็กชายประทีป สุนทมาตย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๐๙๙

เด็กหญิงรัตมนี นำกรอง
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๐๐
เด็กหญิงรุจิรา สมนึก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๐๑

เด็กชายวิชชากร วงศ์กลาง ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๐๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ กะตะศิลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๐๔

เด็กหญิงกัญญานี นำนวล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๐๕

เด็กหญิงเขมิกา พิมษร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๐๖

เด็กชายคเชนทร์ สรรพสุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๐๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทียมจิตร ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๐๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

อินโบราณ
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๐๙

เด็กหญิงชลิดา สมจันทร์ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๒ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๑๐

เด็กหญิงญาณิศา สาหะ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๑๑

เด็กหญิงฐิตาพร อินโบราณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๑๒

เด็กชายทวีศิลป เนียนแนบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๑๓

เด็กชายนิเวศน์ บุญขาว ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๑๔

เด็กหญิงปนัดดา ตาลสันเทียะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๑๕

เด็กหญิงปลายฝน ทองมนต์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๑๖

เด็กชายพลรบ ทองขาว
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๑๗

เด็กชายพัฒวรรษ ราภรณ์พิจิตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๑๘

เด็กชายพิทวัส เทนสุนา ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๑๙

เด็กชายภคพล บุญยง ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๒๐

เด็กหญิงภัคจิรา วงค์รักษา
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๒๑

เด็กหญิงเมธาวดี บุญเฟรือง
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๒๒

เด็กหญิงเมธาวินี เจียงวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๒๓

เด็กหญิงรัญชนา สุขจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๒๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ คำใส
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๒๕

เด็กหญิงวันวิสา ท่อนทองแดง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๒๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ สมนึก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๒๗

เด็กชายศราวุธ บุญขาว
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๒๘
เด็กหญิงศรีลาวรรณ

นพพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สติปญ ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๓๐

เด็กหญิงสุนิสา ประหม่า
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๓๑

เด็กหญิงสุรัมภา ไชยทอง
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๓๒

นางสาววราภรณ์ สาตุ่น ๐๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๓๓

นายอดิศักดิ

์

บุตรดี ๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๓๔
นางสาวกิตติยาภรณ์

ดีโสภามาตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๓๕

นางสาวปาริชาติ จันทร์เทศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๓๖

นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์ ๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๓๗

นายเด่นชัย ระยับศรี ๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๓๘

นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี ๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๓๙

นางสาวปนัดดา บัวระภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๔๐
นางสาวพิชญวรรณ ผักไหม ๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๔๑

นางสาววรรัตน์ แสงมาศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๔๒

นางสาววิไลพร ระยับศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๔๓

นางสาวปาริชาติ เทากระโทก ๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๔๔

นางสาววัชรี นาคพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๓ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๔๕

นายวินัย สิงขรณ์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๔๖

นายศุภชัย ศรีบริบูรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๔๗

นายสรรพวัต ปุเรสา
๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๔๘

นางสาวสาวิภา ศรีเลิศ ๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๔๙

เด็กหญิงกาญจนา เทพนม
๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๕๐

เด็กหญิงฐิติพร จันทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๕๑

เด็กหญิงนภัสสร เภาแก้ว
๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๕๒

เด็กหญิงพัชรกันย์ วงศ์เจริญยิง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๕๓

เด็กหญิงภรณ์นิภา หงำกระโทก ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๕๔

เด็กชายวงศธร คูณทวี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ทะรินรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๕๖

เด็กหญิงกฤติมา พงษ์ธนู
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา คำเสียง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๕๘

เด็กหญิงชนาภา ไชยสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๕๙

เด็กหญิงชลิตา คำเสียง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ กลีบฉวี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๖๑

เด็กชายธนธรณ์ สมภาค ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๖๒

เด็กชายธานินทร์ อินธนู
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๖๓

เด็กหญิงนภาภรณ์ สมบูรณ์
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๖๔

เด็กหญิงนัฎฐนิชา แสงอุ่น
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๖๕

เด็กหญิงนิดติญา อัยพงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๖๖

เด็กหญิงเนตรนภา ไชยสาร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๖๗

เด็กหญิงปรียาพร ระยับศรี ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สารมิตร ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๖๙

เด็กชายยศวรรธน์ หล้าคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๗๐

เด็กชายรัฐศาสตร์ พรรณกนกศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๗๑

เด็กหญิงรัตนาวดี วิยาสิงห์ ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๗๒

เด็กชายศุภฤกษ์ พาซือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๗๓

เด็กชายสมโภช กรรณิกา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๗๔

เด็กหญิงสรัลชนา นรดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๗๕

เด็กชายอภินันท์ สีสัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๗๖

เด็กหญิงอรนุช ขุนพรมเครือง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๗๗

เด็กหญิงจีรนันท์ โสภาบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๗๘

เด็กหญิงธนพร ประมวล ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๗๙

เด็กหญิงธนพร เย็นสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๔ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๘๐ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
กลอกกระโทก ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๘๑

เด็กหญิงปยะมาศ บุญทัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๘๒

เด็กหญิงพิมนภา อสิพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๘๓

เด็กหญิงภิญญดา ทุ่งลา ๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๘๔

เด็กหญิงรุจิรา พงษ์ธนู
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๘๕

เด็กชายวชิรา ประมวล ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๘๖

เด็กหญิงวรวรรณ สีดาชมภู ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๘๗

เด็กชายอริย์ธัช ทองหล่อ ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๘๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช เชียงพฤกษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๘๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ พรมลิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๙๐

เด็กหญิงศศิวิมล พรมลิ ๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๙๑

นางสาวสุทธิดา วงค์จันทร์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๙๒

นางสาวสายชล นาคนวน ๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๙๓

เด็กหญิงธัญญา ปองภัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๙๔

เด็กชายวายุพัฒน์ ม่วงอ่อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๙๕

เด็กหญิงศศิธร ทองหล่อ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๙๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ แจ่มใส ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๙๗

เด็กหญิงชัญญา ศักดิสิงห์

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๙๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา นรดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๑๙๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ทองน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๐๐
เด็กหญิงจันทร์วิมล เหล่าเลิศ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๐๑

เด็กหญิงนิชานันท์ ทองหล่อ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๐๒

เด็กชายพิทักษ์ นรดี ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๐๓

เด็กหญิงชลธิชา สิงห์นาค
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๐๔
เด็กหญิงรัชนียากร เลาเลิศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๐๕

เด็กหญิงวาสนา อวนศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๐๖

เด็กชายจุฑาภัทร แก้วละมุล ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๐๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ สิงขรณ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๐๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ พระจันทร์ตรา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๐๙

เด็กหญิงสุภาคินี กลินมาลัย

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๑๐

เด็กชายวีระยุทธ สิงขรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๑๑

เด็กหญิงสุภัตรา นรดี
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๑๒

เด็กหญิงธีรนุช มุขสาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๑๓

นางสาวจิราพร จันทร์ประเสริฐ ๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๑๔

นายชญานนท์ แสงมาศ ๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๕ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๑๕

นางสาวพรชิตา อินแพง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๑๖

นางสาวภัทราวดี แหวนเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๑๗

เด็กหญิงธันชพร บุญประเสริฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๑๘

นางสาวภัทรภรณ์ นรดี ๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๑๙

เด็กหญิงกาญจนา มาสูงเนิน ๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๒๐

เด็กชายเติมศักดิ

์

คำเสียง
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๒๑

เด็กชายธนากร แสงมาศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๒๒

เด็กชายธนาวัฒน์ แหวนเงิน ๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๒๓

เด็กหญิงธารารัตน์ จันทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๒๔

เด็กหญิงนำฝน เทียนขาว ๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๒๕ เด็กหญิงเบญญาภรณ์
เอียงประสิทธิ

้ ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๒๖
เด็กหญิงเบญญาภา เอียงประสิทธิ

้ ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๒๗

เด็กชายภานุเดช โชคชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๒๘

เด็กชายวรายุทธ์ จันทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๒๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ใจก๋องแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๓๐

เด็กชายอินทนิล แสงมาศ ๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๓๑

เด็กหญิงบุญสิตา แหวนวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๓๒

นางสาวชนาพา ศรีสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๓๓

นางสาวพรรนิดา โสพันธ์
๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๓๔

นางสาวรุ่งนภา สายแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๓๕

นางสาวรุจิรา พันธมาศ ๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๓๖

นางสาวพิชญธิดา ไพศรี
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ สาทิพย์จันทร์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๓๘

เด็กหญิงอรทัย คุชิตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๓๙
เด็กชายเกียรติณรงค์

ทองดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๔๐

เด็กชายไพบูลย์ จันดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๔๑

เด็กหญิงข้าวขวัญ สีสัน ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๔๒

เด็กหญิงจิตสุดา คำเสียง ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๔๓

เด็กหญิงณัฐฐิชา สีแสวง ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๔๔

เด็กชายณัฐภูมิ ยาจิตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๔๕

เด็กชายธนกฤต ทองดาษ ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ สีสัน ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๔๗

เด็กหญิงนัทธมน กอกหวาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๔๘

เด็กหญิงนิดธิตา ทองดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๔๙
เด็กหญิงปรียานาฎ ทองดี ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๖ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๕๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๕๑

เด็กชายวัฒนา จันดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๕๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ปรึกษาดี ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๕๓

เด็กชายสมุย พงษ์สุวรรณ์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๕๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เจริญวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๕๕
เด็กหญิงโสภิตนภา สุวรรณ์นุช

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๕๖

เด็กหญิงอรอนงค์ สาระรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๕๗
เด็กหญิงอำนวยพร ศิริสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๕๘

เด็กหญิงอุรัสยา มะโนรา ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๕๙

เด็กหญิงกฤษชนก คำเสียง ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๖๐

เด็กชายธรรมธัช สมปอง ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๖๑

เด็กชายวีรชาติ อักษร
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๖๒

เด็กชายอุดม ปูพะบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๖๓

เด็กชายกฤษฏา วิถี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๖๔

เด็กชายคมสันต์ มะลิวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๖๕

เด็กหญิงจันจิรา ศรียันต์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๖๖

เด็กหญิงจันทมณี อินทร์ตา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๖๗

เด็กหญิงจิราภา อักษร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๖๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประกรรมชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๖๙

เด็กหญิงชลธิชา หอมแพงไว้
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๗๐

เด็กชายชาคร สีดำ ๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๗๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โปร่งจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงใจ ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๗๓

เด็กชายทีปกร ภูขันซ้าย ๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๗๔

เด็กหญิงนัฏนิฌา สาสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๗๕

เด็กหญิงปนัดดา โมกงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๗๖
เด็กหญิงปภัสราพร บุญช่วย ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๗๗

เด็กชายประวิทย์ พวงมาลัย ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๗๘

เด็กชายพิพัฒน์ ผิวจันทร์ ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๗๙

เด็กชายศักรินทร์ อินทบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๘๐

เด็กชายสิทธิพล พอใจ ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๘๑

เด็กชายอชิตพล อักษร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๘๒

เด็กหญิงอทิมา ดวงตา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๘๓

เด็กหญิงอลิษา โปร่งจิตร
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๘๔

เด็กหญิงอุไรพร สาระบาล ๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๗ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๘๕

นายวรพล ทองดี ๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๘๖

นางสาวชลธิชา อวยชัย ๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๘๗
เด็กชายชาญณรงค์ อินทร์ตา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๘๘

นายทินภัทร ทองกำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๘๙

นางสาวทิพรัตน์ กาทอง ๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๙๐

เด็กหญิงชุตินันท์ ดวงพจน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๙๑

เด็กชายธนกร โพธิศรี

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๙๒

เด็กหญิงนพรัตน์ คำเสียง ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๙๓

เด็กชายนันธวัฒน์ ม่วงอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๙๔

เด็กหญิงปณิตา ร่องน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๙๕

เด็กหญิงปนัดดา แหวนเงิน ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๙๖

เด็กหญิงศรีสุดา ชัยสีหา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๙๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ชุยกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๙๘

เด็กชายอนุพงค์ เบ็ญจมาศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๒๙๙

เด็กหญิงอัศรา คำทา ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๐๐
เด็กหญิงกอหญ้า ปดทำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๐๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ นามวงศ์
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๐๒

เด็กชายธีระภัทร อินทร์ตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๐๓

เด็กหญิงนภสร อินทร์ตา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๐๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ รุนแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๐๕

เด็กหญิงอรพรรณ คำเสียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๐๖

เด็กหญิงเอืองฟา

้

อินทร์ตา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๐๗
นางสาวพัชฏาภรณ์ สายแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๐๘

เด็กหญิงชุดาพร ศรีนาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๐๙
เด็กหญิงภัทชรินดา ศรีพูล

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๑๐

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีพาชัย ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๑๑

เด็กหญิงธัญยธรณ์ อาจใจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๑๒

เด็กหญิงกชรัตน์ สิงหาจร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๑๓

เด็กหญิงขิงณภา พงวิเศษ ๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๑๔

เด็กหญิงสงกรานต์ ทองอินทร์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สามารถ ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๑๖

เด็กหญิงสุขิตา ประนม
๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๑๗

เด็กหญิงธันยธรณ์ สุพรรณ ๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ มะปรางค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๑๙

เด็กหญิงเพ็ญยุพา เสนคราม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๘ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๒๐

เด็กหญิงวรัทธิยา ภูมิสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๒๑

เด็กหญิงชาลิสา ศรีดาชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๒๒

เด็กชายกรรณิการ์ ธรรมคุณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๒๓

เด็กหญิงสุภัสสร พันธ์แก่น
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๒๔

เด็กชายกฤษตะวัน มะปราง ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๒๕

เด็กชายพิพัฒนชัย ศรีกะชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๒๖

เด็กชายศราวุธ สายแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๒๗

เด็กชายศุภวิชญ์ สายพันธ์
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๒๘
เด็กหญิงเบญญาภา ภาษี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๒๙
เด็กหญิงประภัสสร เงินดี ๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๓๐

เด็กชายจตุพร สายใจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๓๑

เด็กหญิงจารุวรรณ มะปราง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๓๒

เด็กชายณัฐธิดา โยธี
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๓๓

เด็กหญิงดวงพร ธรรมสา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๓๔

เด็กหญิงนริศรา เข็มงามดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๓๕
เด็กหญิงเนตรอัปสร จงคง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๓๖

เด็กหญิงไปรยา โยธี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๓๗

เด็กหญิงพิมวรัตน์ บุญร่วม ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๓๘

เด็กหญิงพิราวัณ งามทอง ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๓๙

เด็กหญิงรัตน์ษา สุภาพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๔๐
เด็กหญิงศศิประภา พันธ์มะลี ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๔๑

นางสาวเกตน์นิภา มะปรางค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๔๒

เด็กหญิงเฉิดโฉม พงษ์วัน ๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๔๓

เด็กหญิงนันทิดา ชมเมือง
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๔๔

เด็กหญิงปาริชาติ บุตะเคียน ๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๔๕

เด็กหญิงลลิตา ศรีมงคล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๔๖ เด็กหญิงศิริประภาพร
ตุละตะอาน

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๔๗

เด็กหญิงอริศรา ขุมเงิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๔๘

เด็กหญิงกรรณิกา สุระชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๔๙

เด็กหญิงขวัญใจ สีดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๕๐

เด็กหญิงชฏาธาร บุตนนท์
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๕๑

เด็กหญิงพนิตพร วงษ์พินิจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๕๒

เด็กหญิงอภิญญา ดวงสิน ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๕๓
เด็กหญิงแพรวพลอย

คุ้มมัน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๕๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เกาะกากลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๙ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๕๕

เด็กชายอธิชา พุฒหล้า
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักขะ วัดผักขะ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๕๖

เด็กหญิงนงนุช โพธิวัฒน์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๕๗

เด็กหญิงศศิธร ดาบุดดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๕๘

เด็กหญิงโสรญา เขียวนิล
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๕๙

เด็กหญิงเกสรา แจ้งมณี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๖๐

เด็กชายฉันทกร ไชยรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๖๑

เด็กหญิงชมพูนุท เต่าทอง ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๖๒
เด็กหญิงเฌอปรางค์ พงษ์พล ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๖๓

เด็กหญิงณัฏฐพร ภูอาศัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา รอบโลก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๖๕

เด็กชายณัฐพล แก้วคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๖๖

เด็กชายธนกร วิทศิริ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๖๗

เด็กหญิงเนตรชนก วรรณโคตร ๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๖๘

เด็กหญิงบุญยานุช หงษ์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๖๙

เด็กชายพรสุวรรณ์ ไชยรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๗๐

เด็กหญิงพิชชาพร แสงแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๗๑

เด็กชายวสุพล บุญธง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๗๒

เด็กชายวิชิดชัย คำแก้ว ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๗๓

เด็กหญิงสาวิกา บุญจิตร ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา ดวงมาลา
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๗๕

เด็กหญิงสุภัสสร แก้วคำ ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๗๖

เด็กชายสุวโรจน์ ชัยรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๗๗
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

โพธิวัฒน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยสุต ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๗๙

เด็กหญิงอริษรา สระแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๘๐

เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยปญญา ๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๘๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยปญญา ๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๘๒

เด็กหญิงกฤตยา สุนา ๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๘๓

เด็กหญิงศิริรุ่ง ไชยปญญา ๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๘๔

เด็กหญิงอโณทัย เทพศิลป
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๘๕

นายรชฏ สีหะวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๘๖

นายพรพิชิต พิมโคตร ๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๘๗

นายไพรบูรณ์ ทับชายขวา ๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๘๘

นายกิตินันท์ เสนจันทร์ฒิไชย
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๘๙

นายราชันต์ จันทร์เต็ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๐ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๙๐

เด็กหญิงวรัญญา ชาลี ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๙๑

นางสาวสุนิตา โมคศิริ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๙๒

เด็กชายอดิเทพ วรบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๙๓

เด็กหญิงกนกทิพย์ รักปรางค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๙๔

เด็กหญิงกัญญานี มะณีวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๙๕

เด็กหญิงทองศิริ นามวงษ์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๙๖

เด็กหญิงบวรรัตน์ โมคศิริ ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๙๗

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ คำโสภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๙๘

เด็กชายวงสุเทพ จันทร์เทพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๓๙๙

เด็กหญิงวรัญญา ปลืมญาติ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๐๐
เด็กชายวีรพงศ์ นามวงษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๐๑

เด็กชายสรายุทธ์ ดีรักษา ๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๐๒

เด็กหญิงสุนิชา จันทร์เติม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๐๓

เด็กหญิงอนุตตรีย์ สีหะวงษ์
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๐๔

เด็กชายอานนท์ แซ่เบ๊
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๐๕

เด็กชายกฤษฎา จารุจิตร ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๐๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ นามวงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๐๗

เด็กชายเจษฎา บุญทัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๐๘

เด็กหญิงโชติกา สาระบุตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๐๙

เด็กหญิงฐิติมา ชาลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๑๐

เด็กชายปฏิภาณ คำนึง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๑๑

เด็กหญิงปณิดา มณีวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๑๒

เด็กชายพัทธดนย์ วรบุตร ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๑๓

เด็กชายภาณุพันธ์ ใจทน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๑๔

เด็กหญิงวนิดา โสภา ๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๑๕

เด็กหญิงวิมลสิริ สีหะวงษ์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๑๖

เด็กหญิงศุภัสรา ปานทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๑๗

เด็กหญิงสิรินุช สิมาวัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๑๘
เด็กหญิงนิตติญาพร ธรรมบรรเทิง ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๑๙

เด็กหญิงปทิตตา บุญเพ็ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๒๐ เด็กหญิงปราณปรียา
สีหะวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๒๑

เด็กหญิงภัณฑิรา ศิลาสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๒๒

เด็กชายพิชิตชัย ตรงกลาง ๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๒๓

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ อินทร์แก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๒๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ วงษ์ภักดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๑ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุนิสา คำเนตร ๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๒๖
เด็กหญิงกมลวรรณ อินทะสอน ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๒๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เชตะวัน ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๒๙

เด็กหญิงจันดี บุญสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๓๐

เด็กหญิงณัชชา แม่นทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๓๑

เด็กหญิงวรลักษณ์ บรรเทา ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๓๒

เด็กชายวาริท ศรียากุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๓๓

เด็กหญิงอารียา จงรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๓๔

เด็กชายอรรถพล สู้ณรงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๓๕

เด็กชายยศพล พงษ์พันธุ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๓๖

เด็กหญิงรุ่งนภา สีหัน ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๓๗

เด็กหญิงสุวนันท์ กันภัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๓๘

เด็กหญิงอินทิรา มะณีสังข์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๓๙

เด็กหญิงกรณ์นิภา คำอุดม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๔๐

เด็กหญิงกรรณิกา อายุวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๔๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา ตาพราว ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๔๒

เด็กหญิงจิรภัทร ผดุงลาภพิสิฐ ๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๔๓

เด็กหญิงณิชา อบอุ่น
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๔๔

เด็กหญิงทัศนีย์ ประทุมวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๔๕ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
ไชยธงรัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๔๖

เด็กหญิงนำทิพย์ เทศะบำรุง
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา วาสุพิณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๔๘

เด็กหญิงวรรณา ตาชัง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๔๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ จันทีสุด

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๕๐

เด็กชายสถาพร คำเหลือ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๕๑

เด็กหญิงพัชรพร บรรพชาติ
๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๕๒

เด็กชายพัชรพล เนตรวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ น่าชม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๕๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ รุ่งเรือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๕๕

เด็กชายอนุวัฒน์ มะโนชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๕๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปนทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา เรืองศรี ๐๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๕๘

เด็กชายสันติ ใจดี ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๕๙

เด็กชายอนุศักดิ

์

สาระโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๒ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๖๐

เด็กชายกิตตินันท์ สิงหาสินธุ์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๖๑

เด็กชายเกรียงไกร สาวารัต ๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๖๓

เด็กชายวุฒิชัย คำแสนราช ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๖๔

เด็กชายกฤษฎา พิริเกรง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๖๕

เด็กชายกิตติโชค พลชาติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๖๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ จันทร์แก้ว
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๖๗

เด็กชายชนะชัย เพียยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๖๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พลศรี ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๖๙

เด็กชายถนัดกิจ สมภาวะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๗๐

เด็กชายธนนันท์ จิบจันทร์
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๗๑

เด็กชายธัญเทพ สาเลิศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๗๒

เด็กชายพงศกร นิลเกษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๗๓

เด็กชายภูวดล แซ่อึง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๗๔

เด็กชายภูวนัน วลัยกาล
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๗๕

เด็กชายภูวนาถ วลัยกาล
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๗๖

เด็กชายภูวเนตร นำใจดี
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๗๗

เด็กชายยศกร ทองสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๗๘

เด็กชายสุรเดช กงล้อม ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๗๙

เด็กชายอธิษฐ์ ขาวสลับ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๘๐

เด็กชายอภิเวช พูลเพิม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๘๑

เด็กชายอาณัติ พลเสนา ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๘๒

เด็กชายอาทิตย์ ทองสลับ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๘๓

เด็กหญิงพัชราภา สมบัติ ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๘๔

เด็กหญิงอรอนงค์ มีคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๘๕

เด็กชายบูชิต บรรยง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๘๖

เด็กชายกิตติพงษ์ กันยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๘๗

เด็กชายสิริวัฒน์ โสดาวิชิต ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๘๘

เด็กหญิงสุพัชชา เทียงดี

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๘๙

นายนพรุจ ทรัพย์เติม
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๙๐

เด็กชายณัฐฐพนธ์ แสงเขียว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๙๑

เด็กหญิงวรัญญา รัตนพลแสน ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๙๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทุมศรีมา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๙๓

เด็กชายไพทูล นิตะบุตร ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๙๔

เด็กชายกฤษฎา รัตพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๓ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๙๕

เด็กชายกิตติพันธ์ ลานตวน ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๙๖

เด็กหญิงณัฐวดี สุขพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๙๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ลุนศิลป ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๙๘

เด็กหญิงพรนภา บุญณะโก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๔๙๙

เด็กหญิงพิชญาภา วงศ์ขันธ์
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๐๐
เด็กชายทยาวีร์ วันคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๐๑

เด็กชายทินภัทร รัตนพันธ์ ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๐๒

เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนพันธ์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๐๓

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๐๔

เด็กหญิงพรรณกร รัตนพันธ์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๐๕

เด็กชายธีรภัทร จันใด ๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๐๖

เด็กหญิงปณิตา ลานตวน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๐๗

เด็กหญิงปยะมาศ ศรีสุระ ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๐๘

นางสาวกนกพร วงค์ใหญ่
๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๐๙

นายฉัตรชัย สุดประเสริฐ ๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๑๐

นางสาวภัสรา อินธิเดช
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๑๑

นางสาววรัญญา สุนทรไชยา ๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๑๒

นางสาวสิรภัทร บุญรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๑๓

นางสาวสุพาพร โคสารคุณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๑๔

นางสาวอนงค์นาฎ สิงห์ซอม
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๑๕

นางสาวจุฑามาศ บุญพอ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๑๖

นายณัฐพล นารี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๑๗

นางสาวนริศรา ระเบียบ ๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๑๘

นายประเสริฐ แถวสระบุศย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๑๙

นางสาวพรธิดา พฤกษชาติ ๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๒๐

นางสาวพรพรรณ แสงโยจารย์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๒๑

นายวิทวัส เวียงอินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๒๒

นางสาววิยะดา ทองคำตอน ๐๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๒๓

นางสาวศิริพร โสพัฒน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๒๔

นายสหรัฐ โคตรโสดา ๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๒๕

นางสาวสาลิกา ภูมะณีย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๒๖

นางสาวสุฬารัตน์ มาลาไพรสณฑ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๒๗

นางสาวอารียา สิงห์ซอม
๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๒๘

นายไอศูรย์ กงใจ ๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๒๙ นางสาวธัญญาลักษณ์
สว่างพัฒนกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๔ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๓๐

เด็กหญิงเนตรธิดา ศรีหวาด ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๓๑

นางสาวปยะพัชร์ แก้วบุญเรือง ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๓๒
เด็กหญิงปยะวรรณ ชราศรี ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๓๓

นางสาวพิมลรัตน์ ทองเหลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๓๔
นางสาวรัชฎาภรณ์ เหลียวสูง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๓๕

นางสาวรุ่งฤดี บัวใหญ่รักษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๓๖

นางสาววชิรภรณ์ สายที
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๓๗

นางสาววรรณิภา สีดาแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๓๘

เด็กหญิงศศิพิมพ์ คมกฤษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๓๙

นางสาวศิริวรรณ แก้วศรี
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ โทลา ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๔๑

เด็กชายธงชัย ชิณวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๔๒

เด็กหญิงปยวดี อสิพงษ์ ๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๔๓

เด็กหญิงพัชริดา วงค์พุฒ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๔๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา สิงห์ซอม
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๔๕
เด็กหญิงวรรณกาล ผลประเสริฐ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๔๖

เด็กหญิงวริตา นามวิชา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๔๗

เด็กชายวันธงไชย ชราศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๔๘

เด็กหญิงวิระกานต์ ภักดียุทธ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๔๙

เด็กชายวีรยุทธ หอมชืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๕๐

เด็กหญิงศาริณี สอใบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๕๑

เด็กหญิงอรณี ไตรรัตน์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๕๒

เด็กหญิงกรกนก จันทร์ดวง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๕๓

เด็กหญิงภัทรธิดา พันธ์ดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ทรง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๕๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ สว่างวัน
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๕๖

เด็กชายวราวุฒิ บัวแย้ม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๕๗
เด็กหญิงสุกานต์ดา ปรัชญาประเสริฐ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๕๘ เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์
พวงจำปา ๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๕๙

เด็กหญิงสุรัสวดี สิงห์ทอง ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๖๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร

ราชบุญคุณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๖๑

เด็กหญิงสิริกัญญา สายศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๖๒

เด็กหญิงอัญมณี ไชยนุประภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๖๓

นางสาวจตุพร สุ่สุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๖๔

นางสาวจุฬาภรณ์ แสงสิงห์ ๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๕ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๖๕

นางสาวนันทนา ชืนจิต

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๖๖

นางสาวศิริญา โคตรศรี ๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๖๗

นายสุรชาติ สงคราม
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๖๘

นางสาวอรอุมา ภูมะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๖๙

นางสาวอังศ์วรา พิมพ์บัวมี ๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๗๐

นางสาวจุฑารัตน์ วิลาวัลย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๗๑

นายปริญญา สมพันธ์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๗๒

นายพิสิฐกร สิมมา ๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๗๓

เด็กชายกิตติพงษ์ บำรุงนาม ๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๗๔

เด็กชายกิตติพงษ์ พิลา ๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๗๕

เด็กชายชุติพงค์ มนตรี ๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๗๖

เด็กชายธีรพงษ์ พันธุ์สะคู
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๗๗

เด็กชายธีรพัฒน์ พันธุ์สะคู
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๗๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ปะทะวัง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๗๙

เด็กหญิงปวีณา วงศา ๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๘๐

เด็กหญิงระหะมา ทำทวี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๘๑

เด็กหญิงสร้อยฟา สุวิเศษ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๘๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ รัตนพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๘๓

เด็กชายชัยณรงค์ ดวงจันทร์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๘๔

เด็กชายณัฐพงศ์ บุดดีสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๘๕

เด็กชายธันวา วงค์สิน
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๘๖

เด็กหญิงบัณฑิตา เทียนศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๘๗

เด็กหญิงประวีณา ดาวประสงค์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๘๘

เด็กหญิงพัชรา กันหา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๘๙

เด็กหญิงพีระภา รัตนพันธ์ ๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๙๐ เด็กหญิงภัทรวรินทร์
คูณดก ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๙๑
เด็กหญิงมณฑาทิพย์

ทุมมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๙๒

เด็กชายอภิวุฒิ กิงจันทร์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๙๓

เด็กหญิงอินทิชา สุ่มอินทร์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พันคำภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๙๕

เด็กหญิงถิรนันท์ โคตรวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๙๖

เด็กหญิงวรรณภา ไชยเกิด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๙๗

เด็กหญิงสิริมา ใจกว้าง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๙๘

เด็กหญิงอภัสรา พวงจำปา ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๕๙๙

นางสาวมะลิวัลย์ ขุนศรี
๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๖ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๐๐
นางสาวมุฑิตา คำธิศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๐๑

นายกฤษฎา จูมจันทร์
๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๐๒

เด็กชายจักรพงษ์ มณีศรี ๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๐๓

เด็กหญิงเทียนมณี มูลทะระ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๐๔
เด็กหญิงวิริยานนท์ ชืนจำปา

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๐๕

เด็กชายชัยยทัด คงสิงห์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๐๖

เด็กชายวีระวัฒน์ ปกแก้ว ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๐๗

เด็กหญิงเกสรี พราวศรี ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๐๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

สารภักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๐๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ มาชาวปา
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๑๐

เด็กหญิงศญามน แก้วเขียว ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๑๑

เด็กหญิงสมพร ธรรมษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๑๒

เด็กหญิงสุกฤตา แสนอุด ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๑๓
เด็กหญิงชนาพรรณ สารฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๑๔

เด็กหญิงชัชฎา ภัทรนนท์เดชา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๑๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ เมียงติง

้ ่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๑๖

เด็กหญิงวริศรา มีทรัพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๑๗
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร มีมังคละ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๑๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญเพ็ง ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๑๙

เด็กหญิงปริสรา ประทุมวัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๒๐

นางสาวกิตติภรณ์ นาคอุ่น
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ เชียงทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๒๒

นางสาวทิพวรรณ ชนะชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๒๓

นางสาวนารีศิริ ถาวรพงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๒๔

นางสาวเบ็ญจมาศ วงค์สิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๒๕

นายพนม ปฏิเวทย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๒๖

นางสาวภัณฑิรา ปนรอด
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๒๗

นางสาวภัทราพร เกษีสังข์
๓๑/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๒๘

นางสาวมาริสา เทียมทัศ ๐๘/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๒๙

นางสาวศศิพรรณ นาจาน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๓๐

นางสาวศิรดา ชุมอาจ ๑๐/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๓๑
นางสาวสกาวเดือน ผิวอ้วน

๑๖/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๓๒

นางสาวสิริขวัญ จันสมุทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๓๓

นางสาวสุดารัตน์ ขันธวัตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๓๔

นางสาวสุพรรณี แดงนา ๐๒/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๗ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๓๕

นางสาวอรนิกา อุโคตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๓๖

เด็กชายโกวิทย์ คำภา
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๓๗

เด็กหญิงจิราพร วิเศษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๓๘

เด็กชายฐาปกรณ์ ปริโต ๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๓๙

เด็กหญิงทิฆัมพร พลภัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๔๐

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ลาพันธุ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๔๑

เด็กหญิงปณิดา โพธิสุวรรณ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๔๒

เด็กชายมังกร วงศ์พรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๔๓

เด็กหญิงรัญชิดา คำภา
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๔๔

เด็กหญิงศิริกานดา สว่างเวียง ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๔๕

เด็กหญิงสายเพ็ชร ประจญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๔๖

เด็กหญิงสุจิตรา คำภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

คำภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๔๘

เด็กหญิงอัญชลี แก้วกอง
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๔๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำแพง ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๕๐

เด็กหญิงพัชรี บุญปก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๕๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ จูมสีมา ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๕๒

เด็กหญิงสุธิดา กงล้อม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๕๓

เด็กหญิงอังคณา โสสว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๕๔

เด็กหญิงเกษสุดา แสงกล้า ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก วัดโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๕๕

เด็กชายกฤษดา ตามบุญ ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดปาโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๕๖

เด็กชายโกเมนทร์ เทนสุนา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดปาโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๕๗

เด็กชายสัมฤทธิ

์

กงแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดปาโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๕๘

เด็กหญิงอชิตะ ก้อนทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดปาโนนสำราญ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๕๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

สิงห์ซอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบ วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๖๐

นางสาวกมลเนตร สิงห์ซอม ๐๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๖๑

นายอนันต์ สายแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๖๒

นายเอกรินทร์ เสนาพรม
๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๖๓

เด็กหญิงนันทิยา ใจขาน
๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๖๔

เด็กหญิงอรปรียา สายที
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๖๕

เด็กหญิงนิดานุช วิรุฬห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เศษศรี ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๖๗

เด็กหญิงเกตนิกา บุตรดาษ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๖๘

เด็กหญิงขันแก้ว อินธิเดช ๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๖๙

เด็กชายคุณวุฒิ พันธ์งาม ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๘ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๗๐

เด็กหญิงจุติมาพร พันธ์พิม ๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๗๑

เด็กชายชินวัตร จันทร์สว่าง ๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๗๒

เด็กชายธนากรณ์ คำแพง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๗๓

เด็กหญิงนภัสรา สนิท ๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๗๔

เด็กหญิงปภัสรา สายที
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๗๕

เด็กหญิงปริศนา ลุนศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๗๖

เด็กหญิงพัชรา เศษศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๗๗

เด็กหญิงพัชลดา ลุนศรี ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๗๘

เด็กชายสนธยา ยศศิริ ๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๗๙

เด็กชายสำเริง วิงวัน
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๘๐

เด็กหญิงสิริอร ศรีเมือง ๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา ยศศิริ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา สุภกิจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๘๓

เด็กหญิงสุกัญยา ยศศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา ก้านสุวรรณ ๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา วงค์ทอง ๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๘๖

เด็กหญิงสุมิสา ลุนศรี ๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๘๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีเจริญ ๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๘๘

เด็กหญิงสุวรรณา บุตรดาษ ๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๘๙

เด็กชายอภิชาติ ลุนศรี
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๙๐

เด็กชายอัครพล ลุนศรี ๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๙๑

เด็กหญิงกันทิมา ยศศิริ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๙๒

เด็กหญิงนุ่นธิดา ขวัญอ่อน ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๙๓

เด็กหญิงปาริชาติ กุศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๙๔

เด็กหญิงรุ่งนภา พลรัตน์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๙๕

เด็กหญิงวาสนา ลุนศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๙๖

เด็กหญิงกวินธิดา ยศศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๙๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา

คำสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๙๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ กว้างนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๖๙๙

เด็กหญิงเจตสุภา ยศศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๐๐
เด็กหญิงชลิตา ยศศิริ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๐๑

เด็กชายธนศักดิ

์

ศรีด้วง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๐๒

เด็กหญิงธนัญญา ยศศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๐๓

เด็กชายธนาวุฒิ สิงห์ซอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๐๔

เด็กหญิงนภัสสร ลุนศรี
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๙ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๐๕

เด็กหญิงนำฝน ยศศิริ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๐๖

เด็กหญิงปพิชญา วงค์แก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๐๗
เด็กหญิงประภัสสร แถวพันธ์ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๐๘

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญเกิง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๐๙

เด็กชายพงศกร พลรัตน์
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๑๐

เด็กหญิงพรทิวา พันธ์งาม
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๑๑

เด็กหญิงพวงผกา ยศศิริ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๑๒

เด็กหญิงพัชริดา เศษศรี ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๑๓

เด็กชายพัสกร ลครศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลุนศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๑๕

เด็กหญิงมุกดา ยาดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๑๖

เด็กชายราชันต์ แสงจันทร์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๑๗
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงห์ซอม

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๑๘

เด็กหญิงวรกมล นันศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๑๙

เด็กหญิงวรรณภา พันธ์แก่น ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๒๐

เด็กชายวีรภัทร ยศศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๒๑

เด็กชายสรายุทธ ลุนศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๒๒

เด็กหญิงสโรชา พันธ์งาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๒๓

เด็กชายสิทธิศักดิ พันธ์งาม ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิลกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๒๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำแพง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๒๖

เด็กหญิงสุวรรณี รอดภักดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๒๗

นางสาวทิฆัมพร บุญช่วย
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๒๘

นางสาวปาริฉัตร สานุสันต์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๒๙

นางสาวพรนภา ประสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๓๐

นางสาวพิมชญา จำป
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๓๑

นางสาวสุภาวณีย์ ผิวงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๓๒

นายนิชชัย ไพโรจน์เจริญชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๓๓

นางสาวปรางรัศมี บุญเย็น
๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๓๔

นางสาวศิริพร สอนไชยญาติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๓๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยังดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๓๖

เด็กหญิงธีร์จุฑา ลัทธิมนต์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๓๗
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ฉิมพาลี ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๓๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

พรหมทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๓๙

เด็กชายสันติชัย กระจ่าง
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๐ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๔๐

เด็กหญิงจิรภรณ์ สายคำภา ๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๔๑

เด็กชายณัฐพล ปานจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๔๒

เด็กชายทัฐฌา มังคลาด ๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๔๓

เด็กหญิงนัฐณิชา บุญชิต
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๔๔

เด็กชายภาสวัฒน์ บัวลบ ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๔๕
เด็กหญิงกาญจนธัช ชนะวงษ์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๔๖

เด็กชายจัตุภัทร คำจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๔๗

เด็กชายเอกภักดิ

์

รัตนะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๔๘

เด็กชายสมบูรณ์ สัมฤทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ เอียมฉวี

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๕๐
เด็กหญิงจิราวรรณ เพชรผา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๕๑

เด็กหญิงบุณรดา ขวัญสุข
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๕๒

เด็กหญิงปนัดดา หาญเหียม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๕๓

เด็กหญิงปยธิดา ศรีษะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๕๔

เด็กชายปยะณัฐ จุลละ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๕๕

เด็กชายพีรพงษ์ พิทักษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๕๖

เด็กหญิงวนิดา เรืองรัมย์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๕๗

เด็กหญิงสัตตกมล ศีรษะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๕๘

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

มาเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๕๙

เด็กชายอุกฤษฏ์ พงศ์พีระ
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๖๐

เด็กหญิงจุฑามณี ศุภเลิศ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๖๑

เด็กชายณัฎฐ์ดนัย บุญพบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๖๒

เด็กชายธเนตร อัคการณ์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๖๓

เด็กหญิงธยานี ปญจา ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๖๔

เด็กชายธวัชชัย จีระออน ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๖๕

เด็กชายวัชรพงศ์ พิทักษา ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๖๖

เด็กหญิงสราสินี บุญประเสริฐ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๖๗

เด็กชายสิริชาติ ศุภเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๖๘

เด็กชายสุขสันต์ คณะรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๖๙

เด็กชายสุทธิรัตน์ แก้วรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๗๐

เด็กหญิงจริยา วาระสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๗๑

เด็กชายชาตรี ย่อมพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๗๒

เด็กหญิงณิชาพิมพ์ ทองบ่อ ๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๗๓

เด็กหญิงธนัตดา โภคพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๗๔

เด็กหญิงนงนุช ไชยขันตรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๑ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๗๕

เด็กหญิงปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๗๖
เด็กหญิงรัชนีวรรณ บุญศักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๗๗

เด็กชายวัชระ จันทะรินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๗๘

เด็กหญิงสายธาร อ่อนทรวง ๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา ขันพันธ์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๘๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชินศรี ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๘๑

เด็กชายณัชพล สีสา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๘๒

เด็กชายนวพล ม่วงกร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๘๓
เด็กหญิงนันทวรรณ พินิรัมย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๘๔

เด็กชายบัญชา กุลวิลัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๘๕

เด็กหญิงพรทิพา วันสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๘๖

เด็กหญิงเพ็ชรรีย์ พันธ์ทอง ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๘๗

เด็กหญิงภาวินี ปะวันนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๘๘

เด็กชายฤทธิชัย คะเชญชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๘๙

เด็กชายวีระพล ใจเครือ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๙๐

เด็กหญิงสุชาวดี ไชยบุญเรือง
๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๙๑

เด็กหญิงอรดี ระกำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๙๒

เด็กหญิงอรัญญา ชมบุญ ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๙๓

เด็กหญิงอัยยรัตน์ วุฒิวงศ์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๙๔

เด็กหญิงณัฐวิภา อินทรานนท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๙๕

นางสาวจิราพร จันทร์พิลา
๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๙๖

นายชยติ แก้วเขียว
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๙๗

นายทรงวุฒิ ปรือปรัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๙๘

นายวาทยุทธ แย้มทรัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๗๙๙

นางสาวศินาลักษ์ คมใสย์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๐๐
นายสันติภาพ บุตดีแพง ๒๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๐๑

นางสาวอรนุช กาญจนะชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๐๒
นางสาวจินดารัตน์ หวลคนึง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๐๓

นางสาวจิริยา คะหาวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๐๔

นางสาวจุฑามาศ แทนหอม ๐๑/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๐๕

นายชัยพร คำดี ๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๐๖

นางสาวณัฐสุรางค์ หวลคนึง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๐๗

นายธนภัทร ปองชนะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๐๘

นางสาวนารีรัตน์ หวลคนึง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๐๙

นางสาวนำฝน สุรินทร์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๒ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๑๐
นางสาวเบญจวรรณ

ย่อมพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๑๑

นางสาวพิมพ์ภา ไสว ๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๑๒

นายไพรวรรณ เนียมจิตร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๑๓

นายยอดเพ็ชร คุซิตา ๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๑๔

นางสาวลักษิณา ขมหวาน
๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๑๕

นางสาวสุนิสา ศิริชนะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๑๖
นางสาวสุพรรณษา โภคภัณฑ์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๑๗

นางสาวสุภิญญา ไชยทอง ๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๑๘

นายอนุชิต พรมรักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๑๙

นางสาวอรนภา เก่งมนตรี ๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๒๐

นางสาวอ้อย เมาหวล
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๒๑

นางสาวอำพร แสงทอง ๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๒๒

นายอุกกฤษฏ์ ตังมัน

้ ่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๒๓
นางสาวจันทกานต์ แสนนาม

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๒๔

นางสาวจิตภรณ์ อัตพงษ์ ๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๒๕

นางสาวจินดารัตน์ จิตโสม ๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๒๖

นางสาวติญา วันเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๒๗

นางสาวศศิธร องอาจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๒๘

นางสาวอาธิติยา ศิลาคำ
๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ดาวไสย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๓๐

เด็กหญิงกาญจนา จิรังดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๓๑

เด็กหญิงกุลธิดา ยอดสิงห์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๓๒

เด็กหญิงเกษฤดี ภู่แย้ม
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๓๓
เด็กหญิงจันทร์จิลา เกยมาศ ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๓๔
เด็กหญิงจิตตราภรณ์

รสชาติ ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๓๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

ชูเชือ

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๓๖

เด็กหญิงชฎารัตน์ เอียมทรัพย์

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๓๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สถิตย์กุลรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๓๘

เด็กชายเชษฐา ภูประวิง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๓๙

เด็กชายญาโนภาส ยอดสิงห์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๔๐

เด็กหญิงดารุณี พรมด้วง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๔๑

เด็กชายทองพูน ไกรจักร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๔๒

เด็กชายธนกฤต เนระจุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๔๓

เด็กชายธนกิจ เนียมจิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๔๔

เด็กหญิงธนัชพร วิลา
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๓ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๔๕

เด็กชายธรรมนูญ ใชศักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๔๖

เด็กหญิงปฐมาวดี ขมหวาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๔๗

เด็กชายพนาดร สะเงินสิงห์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๔๘

เด็กหญิงพัชราภา วันแพง ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๔๙

เด็กหญิงวารุณี ยิงชาติ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๕๐

เด็กหญิงวิยดา วงค์วิวงค์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๕๑

เด็กหญิงศิรินธร ไชยพิมพ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๕๒

เด็กหญิงสุนิสา โขงรัมย์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา แจ้งจร ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๕๔

เด็กหญิงฐิติชญา วันเจริญ ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๕๕

เด็กหญิงณัฐนิชา หวลคนึง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๕๖

เด็กหญิงร่มฉัตร อ่วยกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๕๗

เด็กหญิงนันทิพร ดาวสี ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๕๘

เด็กหญิงวาธินี อาษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๕๙

เด็กชายศิขริน จันทร์พวง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้ววิทยา วัดบ้านภูทอง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๖๐

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์อินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดศิริสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๖๑

เด็กหญิงภัทรพร จันทร์อินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกำแมด วัดศิริสว่าง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๖๒

เด็กชายถนัดษิณ เจือจันทร์ ๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๖๓

เด็กหญิงพิมตะวัน ไชยเสน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๖๔

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สีตะวัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๖๕

เด็กหญิงกาญจนา ใจมนต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๖๖

เด็กหญิงจงจิต เกษกุล ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๖๗

เด็กหญิงฐิติมา พรหมรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๖๘

เด็กหญิงณัฐปรียา สีตะวัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๖๙

เด็กหญิงกนกนิภา นุนังรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๗๐

เด็กหญิงขนิษฐา แพทนาดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๗๑
เด็กหญิงจิราพรรณ ไชยบาล

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๗๒

เด็กชายจิรายุ สีตะวัน ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๗๓

เด็กหญิงชัญญานุช ระยับศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๗๔

เด็กชายนรินทร์ จูมมาสวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๗๕

เด็กชายปรัชญา ไหวพริบ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๗๖

เด็กหญิงปรียานุช จันทคัต
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน วัดหนองเชียงทูน  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๗๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วคำสอน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๗๘
เด็กหญิงเกศราภรณ์

คูหา
๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๗๙
เด็กหญิงญาณัจฉรา แก้วคันโท

๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๔ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์พรหมศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๘๑

เด็กหญิงผกามาส สะอาด
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๘๒

เด็กหญิงพรพิมล ช่วยรักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๘๓

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

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๘๔

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

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๘๕

เด็กหญิงกุสุมา จันทร์สิงห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๘๖

เด็กชายชลธี สีดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๘๗

เด็กหญิงปุณยนุช บุญสูง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

วัดทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๘๘

นางสาวกัลยาณี ประเสริฐชาติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๘๙

นายจิรวัฒน์ พรหมภักดี
๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๙๐

นายชนะชัย ม่วงแดง
๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๙๑

นายเทิดศักดิ

์

มะตูม
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๙๒

นายนันทชัย สอพอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๙๓

นายปติพงษ์ ศรีอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๙๔

นางสาวพัชรินทร์ หยิบยก
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๙๕

นางสาวภัทรวดี คชแพทย์
๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๙๖

นางสาวมัสยา ยาระญาณ ๐๖/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๙๗
นางสาวเยาวลักษณ์ สีสิว

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๙๘

นางสาวสุนทรี พิมพ์กันหา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๘๙๙

นางสาวสุนารี เทียงธรรม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๐๐
นางสาวสุปรานี ยาดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๐๑

นางสาวสุภลักษณ์ สมบัติมาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๐๒

นางสาวอรนภา รอดภักดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๐๓

นางสาวจารุณี ลครศรี
๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๐๔

นายจิรศักดิ

์

สายทอง ๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๐๕

นายเจตริน ทองเพ็ชร
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๐๖

นางสาวชลธิดา เถาว์ทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๐๗

นางสาวณัฏฐณิชา ใสนาม ๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๐๘

นางสาวดรุวรรณ โยธี ๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๐๙

นางสาวดารินทร์ หอมสำอาง ๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๑๐

นางสาวธัญญรัตน์ ห้องนครบุรี
๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๑๑

นางสาวนำค้าง ชวนกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๑๒

นางสาวนิตยา หอมจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๑๓

นางสาวบุญธิดา หรดี ๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๑๔

นางสาวพวงชมพู สัมฤทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๕ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๑๕

นางสาวพิมภิษร เสาร์ชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๑๖

นางสาวพุธิตา ทองหลอม ๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๑๗

นางสาวเย็นฤดี พันจันทร์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๑๘

นางสาวลลิตา บุตรทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๑๙

นายวรินทร เข้าครอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๒๐

นายศราวุฒิ ใสปาน ๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๒๑

นางสาวศิริลักษณ์ ผาสุขใจ
๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๒๒

นางสาวศุจวดี คมแพท์ ๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๒๓

นางสาวสรสวรรค์ ขันพนม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๒๔

นางสาวสุวรรณี บุตรเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๒๕ นางสาวอทิตติยาภรณ์
ทองอ่อน

๑๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๒๖

นายอนุสรณ์ อาจหอม ๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๒๗

เด็กหญิงกนกทิพย์ ฤทธิเดช ๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๒๘

เด็กชายชนาภัทร มงคลสระ ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๒๙

เด็กหญิงพิชชากร ภูระยา ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๓๐

เด็กชายศรราม แก่นแก้ว
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๓๑
เด็กหญิงอำนวยพร สังขะพงษ์ ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วัดบ้านจอก  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๓๒

เด็กหญิงธนพร โคตรสมบัติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๓๓

เด็กชายกนกพล พันธ์คำ ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๓๔

เด็กชายรดิศ เกษศิริ ๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๓๕

เด็กชายเริงชัย ผมพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๓๖

เด็กชายอัมรินทร์ สอนศรี ๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา นวลทัศน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๓๘

เด็กชายอาทิตย์ สิทธิโท ๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๓๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ เกษรสมบัติ ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๔๐

เด็กหญิงณปภา พิมพ์วงษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๔๑
เด็กหญิงนิราวรรณ ทุมตา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๔๒

เด็กชายสุริยะ นามวิชัย
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๔๓

เด็กชายสุริยา รันทร ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๔๔

เด็กชายอนุวัต ประชุมชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๔๕

นางสาววาสนา ทุมมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๔๖

นางสาวอุทุมพร บุญเดช
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๔๗

นางสาววนิดา คำสี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๔๘

นายเสกสรร ขันติวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๔๙

เด็กชายกัมพล พรมลา ๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๖ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๕๐

เด็กหญิงกุสุมา ปนตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๕๑

เด็กหญิงจันจิรา เสโส
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๕๒
เด็กชายชาญณรงค์ ระวังชนม์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ใยพิมพ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๕๔

เด็กชายพงศธร มะโนรัตน์
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๕๕
เด็กหญิงพลอยชมพู บุญผุย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๕๖

เด็กชายพีระมิตร วงษ์มงคล
๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๕๗

เด็กชายพีระศักดิ

์

ไชยโคตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๕๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ใยรักษ์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๕๙
เด็กหญิงภัสสราพร เขือนชัยวงค์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๖๐

เด็กหญิงศิรินทรา สอนศรี ๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๖๑

เด็กชายสิทธิโชค ช่วยจะโปะ ๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๖๒

เด็กชายสิทธิโชค โพธิสว่าง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๖๓

เด็กหญิงสุนิสา ชินพันธ์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๖๔

เด็กชายอนุชาติ ใยคำ ๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๖๕

เด็กหญิงอารียา พรมสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๖๖
เด็กชายก้องเกียรติ คงนิล

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๖๗

เด็กชายชวนินทร์ ทองคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๖๘

เด็กชายชัยณรงค์ หาญมานพ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๖๙

เด็กชายชินดนัย จันทศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๗๐

เด็กหญิงทิพพิมล นวลวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๗๑

เด็กหญิงปุญญิศา สีแก่บ้าน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๗๒

เด็กหญิงพรพิมล อ่อนขาว
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๗๓

เด็กชายเรวัตร เขตนิมิตร
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๗๔

เด็กชายฤทธิชัย จันทศรี ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๗๕

เด็กชายวจีเวศน์ ศรีจักร์
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๗๖

เด็กหญิงศลิษา ไขจัตุรัส
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๗๗

เด็กหญิงสิริยากร ราชวัตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๗๘

เด็กหญิงอทิตยา ทองสุทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๗๙

เด็กหญิงณัฐสุดา จงราช
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๘๐

เด็กหญิงวรัญญา ธรรมศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๘๑

เด็กหญิงณภัทร คุมรอบ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๘๒

เด็กหญิงเจนจิรา นบน้อม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๘๓

เด็กหญิงณัฐธิชา พิริยะมงคลสุข ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๘๔

เด็กชายเทพนคร วงศ์พินิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๗ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่อนคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญกู่ ๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๘๗

เด็กหญิงวริศรา สระแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๘๘

เด็กหญิงกัลยกร เถือนสุข

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๘๙

เด็กหญิงชลดา พรมชาติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๙๐

เด็กชายเชาวฤทธิ

์

โพธิสาร ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๙๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำสี ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ

ประทุมวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๙๓
เด็กหญิงพราวนภา สมศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ ชาภักดี ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๙๕

เด็กหญิงวราภรณ์ รัตนา
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๙๖

เด็กหญิงศรัณย์พร ยอดตะพงษ์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๙๗

เด็กชายรัฐภูมิ พัดทาบ
๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๙๘

เด็กหญิงวิภาดา ศรีสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๑๙๙๙
เด็กหญิงขวัญพิชชา ตุ่นวงษา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๐๐
เด็กหญิงพิศมัย กุลยาณี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๐๑
เด็กหญิงเพ็ญศินี ค้าข้าว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๐๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินทรสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๐๓
เด็กชายนพชาติ สัตรูพินาค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๐๔
เด็กชายนิติภูมิ เนาวรัตน์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๐๕
นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์แก่น ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๐๖
เด็กหญิงวิมลนันท์ จันคนา ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๐๗
เด็กหญิงศิริธิดา ไพศาลสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๐๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิทธิศร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๐๙
เด็กชายสร้างสรรค์ จันดา ๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๑๐
เด็กชายอนุชา บาบุญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๑๑

เด็กหญิงอารียา สมทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๑๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ ศรีมาศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๑๓

เด็กหญิงเกวลิน ศรีรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๑๔

เด็กหญิงจตุพร พิมพร ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๑๕

เด็กหญิงดลยา ขันธวงค์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๑๖

เด็กหญิงรพีพรรณ์ พานิชรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๑๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ตะเคียนเกลียง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๑๘
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ทองมน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๑๙

เด็กหญิงรัชนก จันทิมาลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดตาอุด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๘ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๒๐
เด็กหญิงสุนิสา สุดสังข์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๒๑
นางสาวกมลวรรณ ถวายนิล

๒๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๒๒

นางสาวกัลยานี อรรคบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๒๓

นางสาวชลธิชา ตะวงษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๒๔

นายธนาธิป ญาติสันเทียะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๒๕

นางสาวธิดารัตน์ พัดทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๒๖

นายธีรภัทร พรหมศร
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๒๗

นางสาวนวรัตน์ ศรีใสย
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๒๘

นางสาวปวันรัตน์ สมคะเน
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๒๙

นายพงษ์ศิริ วงษ์คำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๓๐
นายพีระพงษ์ มูลเหล็ก ๐๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๓๑

นางสาวยลดา บุญมาก
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๓๒
นางสาวเยาวลักษณ์ สืบบุตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๓๓

นางสาวรัชณิภา ศรีธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๓๔
นางสาวรัชดาภรณ์ รัตนะวัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๓๕

นายศักรินทร์ นามแสง ๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๓๖

นางสาวอริศรา ดาวเรือง ๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๓๗

นางสาวอัลญาณี ประถม
๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๓๘

นางสาวกนกพร คำเอียม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๓๙
นางสาวกนกวรรณ โคตะบิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๔๐
นายกฤษฏา ปลืมสุด

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๔๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เกิดสันเทียะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๔๒

นางสาวคุณิตา ดวงมาลา ๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๔๓

นางสาวจินลดา กาหลง ๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๔๔

นางสาวฐิติชญา พิลารัตย์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๔๕
นางสาวณัฏฐาลิฬท์ ทองตัน ๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๔๖

นางสาวณัฐณิชา ทิพศร
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๔๗

นางสาวณัฐธิดา สังวาลย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๔๘

นายณัฐวุฒิ จรเกษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๔๙

นายธนวรพงศ์ แซ่ลิม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๕๐
นายธนากร สาสังข์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๕๑

เด็กชายธีรวัฒน์ กิงแก้ว

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๕๒

นายนรินทร์ พรมพิลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๕๓

นางสาวนลัทพร บุญยม ๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๕๔
นางสาวบรรจงรักษ์ จันทะบุญตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๙ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๕๕

นายบูรพา จิบทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๕๖

นางสาวพรภิรมย์ รัตนะวัน ๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๕๗

นางสาวพรรณภา อ่อนศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๕๘

เด็กหญิงภูนิดา ศรีอำนาจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๕๙

นางสาววณิชชา นิลทัย
๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๖๐
นางสาววิภาวี การะเกษ ๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๖๑

นายสิทธิชัย แก้วภักดี
๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๖๒

นางสาวเสาวณิตย์ ตาแสง ๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๖๓

นางสาวปภัสรา ทนทาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๖๔

นายเอกราช ขันพันธ์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๖๕

เด็กชายมิงขวัญ

่

สายชมภู
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๖๖

เด็กหญิงสิริมาพร ล้าฟองคำ
๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๖๗

เด็กหญิงกนกพร บุญราช ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๖๘

เด็กชายกฤษติรัฐ โพธิวัฒน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๖๙

เด็กชายจักรินทร์ พิมมะขัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา สัมฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๗๑

เด็กชายชัชวาล การะเกษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๗๒
เด็กหญิงญาณภัทร ประสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๗๓

เด็กชายณปภัช พรมรังศรี ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๗๔

เด็กชายณัฏฐกร มูลไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๗๕

เด็กชายณัฐวุฒ อรรคบุตร
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๗๖

เด็กชายทักษิพันธิ

์

ดาวเรือง
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๗๗

เด็กชายธนากร ทวีธนวาณิชย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๗๘

เด็กหญิงธัญชนก ดาวเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๗๙

เด็กหญิงธันยชนก เข็มแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๘๐
เด็กชายนราวิชญ์ อ่อนหวาน ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๘๑

เด็กชายพงศธร แซ่เจิง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๘๒

เด็กหญิงพรนภา บุญช่วย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๘๓
เด็กหญิงพลอยชมพู กิงแก้ว

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๘๔

เด็กหญิงพัชณี อาศัยปา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๘๕

เด็กหญิงพัชราภร วะอาทิตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๘๖

เด็กชายภูริภัทร ขันแก้ว
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๘๗

เด็กหญิงวราลี คำเอียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๘๘

เด็กชายวัฒนา ดาศรี ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๘๙

เด็กหญิงวาสนา ภูมลา
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๐ / ๖๑

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๙๐
เด็กหญิงศิรินญา บุญราช ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พลทองมาก ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๙๒

เด็กชายอภิชาติ หงษ์อินทร์ ๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิวัฒน์ ๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๙๔

เด็กชายอรรณพ สมอุปฮาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๙๕

เด็กหญิงไอลดา สมพา ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๙๖

เด็กหญิงกุลธิดา เกษีสังข์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๙๗

เด็กหญิงชนิกานต์ ใจใส
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๙๘

เด็กหญิงธัญรดา ศรีทน
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๐๙๙

เด็กหญิงธีราพร พันธ์ศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๑๐๐
เด็กหญิงนันทิพร สาสังข์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๑๐๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์
อินธิเดช

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๑๐๒

เด็กชายพัทธดนย์ พลเยียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๑๐๓

เด็กหญิงมลธิรา ทองยิม

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๕๒๖๑/๒๑๐๔

เด็กหญิงสุชาดา เสียงหวาน ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชันโท

้

วันที  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑

่
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