
ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ
26 ต.ค. 2563 1 วา่ท่ีร้อยตรี  ทวีศกัด์ิ  นามศรี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 4,299.00                 

2 นายสุเทพ  ศรบุญอง " 1,450.00                 

3 บา้นหนองเตย พยห์ุ 340.00                    
4 ร.ร.บา้นหางวา่วโนนบวั เมืองศรีสะเกษ 300.00                    
5 ร.ร.อนุบาลน ้าเกล้ียง(เขิน) น ้าเกล้ียง 1,000.00                 
6 ร.ร.บา้นผกัขะ ยางชุมนอ้ย 660.00                    
7 นายเด่นชยั  เบญมาตย์ ร.ร.บา้นโนนต้ิว  (ยช.) 200.00                    
8 นางสุมาลา  เทพบุตรดี " 100.00                    
9 นายพดุทิม  กุลคุรุอนนัต์ " 100.00                    

10 นางนุสรา  กุลคุรุอนนัต์ " 100.00                    
11 นางรุชณี  มณู " 100.00                    
12 นางสาววิภาดา  หยบิล ้า " 100.00                    700.00           
8 ร.ร.บา้นหนองแวง น ้าเกล้ียง 600.00                    
9 ร.ร.บา้นป่าไร่ พยห์ุ 1,000.00                 

10 นางสาวเบญจมาศ  ตั้งอติพร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
11 นางโพธ์ิทองศิลป์  สามารถ ร.ร.บา้นสวนกลว้ย  (นก.) 200.00                    
12 นายนิยม  เขม็ทอง " 100.00                    

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

13 นางธญักมล  ศรียา " 100.00                    
14 นายกิติศกัด์ิ  เกษศรีรัตน์ไ " 20.00                      
15 นางสาวรัตนา  ไชยบุตร " 20.00                      
16 นางสาวศิริลกัษณ์  สุระเกษ " 20.00                      
17 นางไพริน  ชยัภกัดี " 20.00                      
18 นายประชยั  หวงัสุข " 100.00                    580.00           
19 นางวราภรณ์  ทองสุข สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 510.00                    
20 นางบวัเรียน  จนัทวา พนกังานขายนมดชัมิลค์ 40.00                      
21 ร.ร.บา้นเมืองนอ้ยหนองมุข กนัทรารมย์ 1,000.00                 
22 ร.ร.บา้นลุมภู น ้าเกล้ียง 500.00                    
23 นายอรุณ  เรืองศรี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 100.00                    
24 ร.ร.บา้นโนนแย้ เมืองศรีสะเกษ 530.00                    
25 นางสาวภิญญธ์นทั  ศรีค  า ร.ร.บา้นข้ีเหล็ก  (นก.) 200.00                    
26 ครูพรพิมล " 100.00                    
27 ครูธนากร " 100.00                    
28 ครูจินตนา " 100.00                    500.00           
29 ร.ร.บา้นลือชยัโนนศรีไคลร่องน ้าค  า กนัทรารมย์ 509.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

30 นางพีระวรรณา  เขียวหวาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 300.00                    
31 นายสมพร  เพง็พนัธ์ ร.ร.ขมุค าวิทยา  (วห.) 300.00                    
32 นายสมเด็จ  โสดาธาตุ " 40.00                      
33 นางแสงจนัทร์  มณีเลิศ " 30.00                      
34 นางปรียารัตน์  แสงใสแกว้ " 50.00                      
35 นายสาคร  วรรณทวี " 30.00                      
36 นางภญันิกา  วรรณทวี " 50.00                      
37 นางสุนทรา  ส าเภา " 20.00                      
38 นางสาวจิราภรณ์  ทองถูล " 40.00                      
39 นางสาวสร้อยมุนี  ชูน ้าเท่ียง " 59.00                      
40 นางอจัฉรารัตน์  สุวรรณพฒัน์ " 100.00                    
41 นายคม  สุธรรม " 40.00                      
42 นางธญัชนก  เจนส าโรง " 45.00                      
43 นางจนัทร์เพญ็  สมยิง่ " 49.00                      853.00           
44 ร.ร.บา้นหนองแวง โนนคูณ 728.00                    
45 ร.ร.บา้นคูบ น ้าเกล้ียง 1,110.00                 
46 นงปราณี  พิทกัษา ร.ร.บา้นหนองหญา้ปลอ้ง (ม.) 50.00                      



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

47 นางวสิรักษ ์ อมรศรัณโรจน์ " 40.00                      
48 นางนาถลดา  สุวพานิช " 200.00                    
49 นายจีระยทุธ  พากุล " 100.00                    
50 นางธิดาภรณ์  อินทะแสง " 50.00                      
51 นางสาวนภสัสร  ทองสุข " 100.00                    
52 นางสาวจิตรลดา  พรรณะ " 50.00                      
53 นายรณชิต  ค  าศรี " 100.00                    
54 นางสาววิสุดา  บุญล่วง " 40.00                      
55 นางสาวอาทิตยา  เสาเวียง " 50.00                      
56 นางสาวบารมี  นครชยั " 20.00                      
57 นางรุจิรา  รุ่งเรือง " 50.00                      
58 นางสาวกชกร  ปัญจา " 30.00                      
59 นางสาวกนกวรรณ  สมาลีย์ " 20.00                      
60 นางสาวสุรียพ์ร  พงศพี์ละ " 30.00                      
61 นางสาวณฐันนัท ์ ทองทิพยรุ์จิภาล " 70.00                      1,000.00        
62 นางสาวสมร  ช่องงาม ร.ร.บา้นหนองพะแนง  (นก.) 500.00                    
63 นางสาวอมัพวรรณ  โลหะ " 100.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

64 นายศราภยั  สมงาม " 100.00                    
65 นายธนวนัต ์ สงัขะพงษ์ " 100.00                    
66 นางวรรณี  สงัขะพงษ์ " 100.00                    
67 นางสาววชิรญาณ์  หอมค า " 100.00                    1,000.00        
68 นายนิคม  ไชยะนาและครอบครัว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
69 ร.ร.บา้นผกัแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ)์ กนัทรารมย์ 620.00                    
70 ร.ร.บา้นหนองคูโนนแกว้หนองอียา่ วงัหิน 860.00                    
71 ร.ร.บา้นลิงไอ วงัหิน 532.00                    
72 นายวิทยา  สมาฤกษ์ ร.ร.บา้นน ้ากล้ียง  (นก) 2,000.00                 
73 สิบเอกหญิงอุบลรัฐ  บวักลาง " 50.00                      
74 นางสาวกุลพิมอนงค ์ พละศกัด์ิ " 100.00                    
75 นางสาวธญัวลยั  ศิริญาณ " 200.00                    
76 นายกิตติศกัด์ิ  เนตรใส " 200.00                    
77 นายปรีชา  ชินวงศ์ " 100.00                    
78 นางสุใจ  ศรีไชย " 100.00                    
79 นายวชัรพล  พวงพลอย " 100.00                    
80 นางศรีประภา  จนัมนตรี " 100.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

81 นายอรรถพล  สุรวิทย์ " 40.00                      
82 นายปราการ  ศรีไชย " 100.00                    
83 นายรินทล์ภสั  ศรึค  า " 50.00                      
84 นายเศรษฐา  ค  าลอย " 50.00                      
85 นางสาวนบัผกา  บุญลา + นกัเรียน " 76.00                      
86 นายธนัวา  จ  าปาทอง " 100.00                    
87 นายจกัรพนัธ์  แสงวงษ์ " 42.00                      
88 นางนนทิภา  ส าเภา " 50.00                      
89 นางสาวชนญัชิดา  โกกะพนัธ์ " 40.00                      
90 นางสาวสมฤดี  สิทธิพร " 50.00                      
91 นางสาวชิญานิตา  มีชยั " 200.00                    
92 นางสาวสาธวี  โพธิมะ " 20.00                      
93 นางสาวศิริพร  แผ่นศิลา " 90.00                      
94 นายปรัชญา  บุญยงั " 50.00                      
95 นายพงศป์ราชย ์ ก่ิงสกุล " 60.00                      
96 นางสาวยลธิดา  วิลามาศ " 50.00                      
97 นางสาวอญัชุลี  รันตวนั " 40.00                      



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

98 นายณฐัวฒิุ  รุ่งเรือง " 40.00                      
99 นางสาวรัชนีกร  นาคละออ " 30.00                      

100 นางสาววาถิณ๊  รินทร " 30.00                      
101 นางสาวดอกเหลา  พงษข์จร " 40.00                      
102 นางสาวอริสรา  น ้าเกล้ียง " 30.00                      
103 นายอุทิศ  สุภกิจ " 20.00                      
104 นางสาวไสว  ทองดว้ง " 50.00                      
105 ม.4/2 " 291.00                    
106 ม.6/1 " 50.00                      4,639.00        
105 ร.ร.บา้นยางกุดนาค า เมืองศรีสะเกษ 700.00                    
106 คุณวิทยา - พวงทอง  วิรารัตน์ หจก.ไพศาลวิทยา 10,000.00               
107 บริษทั  ส.การโยธา เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
108 นายทวีศกัด์ิ  สังวงั บา้นโพนแดง 300.00                    
109 นายสาคร  รัตนา " 100.00                    
110 นางเทวี  รัตนา " 100.00                    
111 นางสาวกรรณิการ์  มนตข์ลงั " 100.00                    
112 นางสาวเกษสุดา  โสดาโคตร " 100.00                    700.00           



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

113 ร.ร.บา้นจอมวิทยา ยางชุมนอ้ย 300.00                    
27 ต.ค. 2563 114 รร.บา้นหนองสามขาดอนแกว้ โนนคูณ 500.00                    

115 รร.บา้นหนองทุ่ม บา้นหนองทุ่ม อ.วงัหิน 700.00                    
116 รร.บา้นหนองแวงโสวรรณี กนัทรารมย์ 1,000.00                 
117 รร.บา้นเหล่าฝ้าย โนนคูณ 1,419.00                 สิบเอกทกัษิณ ภูบวัเพชร  1,019 นายภทัรมงคล สีดาว 200,นางปฐมาภรณ์ ภกัดี 200

118 นางวิษณุ  สนิทชน บ านาญ 300.00                    
119 รร.บา้นน ้าค  า เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
120 รร.บา้นสีถาน กนัทรารมย์ 200.00                    
121 รร.บา้นโพนทรายโนนเรือ กนัทรารมย์ 1,000.00                 
122 รร.บา้นแวงโนนเปือยหนองแสง กนัทรารมย์ 400.00                    
123 รร.บา้นมะกรูด กนัทรารมย์ 300.00                    
124 รร.บา้นเปือย เมืองศรีสะเกษ 500.00                    นายพงษน์รินทร์  อาธิบุตร
125 รร.บา้นโพนคอ้ เมืองศรีสะเกษ 1,000.00                 
126 รร.บา้นแวด น ้าเกล้ียง 580.00                    
127 รร.บา้นสบาย น ้าเกล้ียง 1,500.00                 
128 อนุบาลยางชุมนอ้ย ยางชุมนอ้ย 1,080.00                 
129 รร.บา้นกระหวนัโนนเจริญ พยห์ุ 500.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

130 รร.บา้นอะลางหวัววั พยห์ุ 300.00                    
131 รร.บา้นหนองหมากแซว กนัทรารมย์ 500.00                    
132 รร.บา้นดินด าเหล่าเสนใต้ โนนคูณ 4,940.00                 
133 รร.บา้นเวาะ เมืองศรีสะเกษ 460.00                    
134 รร.บา้นม่วงเปเหมือดแอ๋ โนนคูณ 730.00                    
135 รร.บา้นสร้างสะแบง วงัหิน 1,050.00                 
136 รร.บา้นละเอาะ น ้าเกล้ียง 1,731.00                 
137 รร.บา้นหนองครก เมืองศรีสะเกษ 1,400.00                 
138 บา้นหนองสาดโนนเจริญ เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
139 นายสุบรรณ พงษจ์นัโอ 500.00                    
140 รร.บา้นเสือบอง เมืองศรีสะเกษ 800.00                    
141 รร.บา้นขนวนจานสามคัคี พยห์ุ 300.00                    
142 รร.บา้นก่อโนนหล่อง เมืองศรีสะเกษ 870.00                    
143 รร.บา้นแกประชาสามคัคี เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
144 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 1,200.00                 
145 บา้นหมดั กนัทรารมย์ 500.00                    
146 บา้นหนองเตย พยห์ุ 400.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

147 บา้นเจ่ีย กนัทรารมย์ 800.00                    
148 รร.บา้นเปือยประชาสามคัคี พยห์ุ 2,000.00                 นายสมยศ  สงโสด
149 รร.บา้นสะมดั พยห์ุ 300.00                    
150 รร.บา้นโนนแกด เมืองศรีสะเกษ 1,000.00                 นางวาสนา  สงโสด
151 รร.บา้นโพธ์ิศรีฯ พยห์ุ 300.00                    
152 รร.บา้นสร้างหวา้ พยห์ุ 1,000.00                 นส.สายฝน  ขนนัไทย
153 นางกลัยา  แสนทวีสุข บา้นละทาย/กนัทรารมย์ 200.00                    
154 นายค าปอนด ์ แสงสาย " 200.00                    
155 นายสมบูรณ์  วงศเ์จริญ " 200.00                    
156 นส.อนงค ์ พลศกัด์ิ " 200.00                    
157 ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม " 90.00                      890.00           
158 รร.บา้นบูรพา กนัทรารมย์ 690.00                    
159 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 1,000.00                 
160 รร.บา้นกอกหวันา กนัทรารมย์ 500.00                    
161 รร.บา้นผ้ึง (มธุลีห์ประชาสรรค)์ กนัทรารมย์ 1,010.00                 
162 รร.บา้นหนองบวัท่าชา้ง กนัทรารมย์ 830.00                    
163 รร.บา้นขาม กนัทรารมย์ 540.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

164 รร.บา้นสะเตง็ น ้าเกล้ียง 350.00                    
165 รร.บา้นเท่อเล่อ โนนคูณ 500.00                    นายมนูญ  ทองเทพ
166 นางสถาพร  วงศษ์า บา้นบกข้ียาง/กนัทรารมย์ 200.00                    
167 นางสาวดวงสมร  เหมือนมาตย์ " 200.00                    
168 นางอนุธิดา สุภจนัทร์ " 100.00                    
169 นางประภาพร  อาษากิจ " 40.00                      
170 นางกุหลาบ  ทดัเทียม " 125.00                    
171 นางณิชาภา ศิริบูรณ์ " 20.00                      
172 นางสุดา  ศรีสารัตน์ " 40.00                      
173 นางอนุช วิทยาบ ารุง " 50.00                      
174 นส.จิตติยา ปีมา " 50.00                      
175 นส.จริยาพร  วงศษ์า " 20.00                      
176 นางเฉลิมลาภ  ตะเกียงพล " 35.00                      
177 นส.สิรินยา  เกษแกว้ " 20.00                      900.00           
178 นายชาณุวติั  ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศก.1 500.00                    
179 รร.บา้นค าเนียม กนัทรารมย์ 860.00                    
180 นายอดิศกัด์ิ อิศรมงคลรักษ์ บ  านาญ 100.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

181 รร.บา้นหนองหวา้ทบัทยั พยห์ุ 500.00                    
182 รร.บา้นกอก กนัทรารมย์ 500.00                    
183 รร.บา้นหนองแขห้นองหวา้ป่าสะแบง เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
184 รร.บา้นโนนสวา่ง โนนคูณ 900.00                    
185 รร.บา้นกะเอิน วงัหิน 500.00                    
186 รร.บา้นโนนสะอาดอีตู้ กนัทรารมย์ 300.00                    
187 รร.บา้นโคกสะอาด โนนคูณ 300.00                    
188 รร.บา้นหนองเทา กนัทรารมย์ 300.00                    
189 รร.บา้นโนนเพก็ พยห์ุ 1,000.00                 นายอภิวฒัน์  แถวพนัธ์ 
190 รร.บา้นหนองแกว้ กนัทรารมย์ 200.00                    
191 รร.บา้นจิกกะลา กนัทรารมย์ 200.00                    
192 รร.บา้นกอก กนัทรารมย์ 1,000.00                 นายวฒันา  ทองมนต์
193 รร.บา้นแดงเหล่ายอด เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
194 รร.จินดาวิทยาคาร 3 เมืองศรีสะเกษ 500.00                    นายอมรโชคศิริ อมตะสายแกว้
195 รร.บา้นหนองกก กนัทรารมย์ 1,000.00                 นายด ารง ประเสริฐทรง
196 รร.บา้นหนองถ่ม กนัทรารมย์ 300.00                    
197 รร.บา้นเทิน กนัทรารมย์ 1,303.00                 



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

198 รร.บา้นสร้างบาก วงัหิน 1,000.00                 นายเก้ือกูล  กาลพฤกษ์
199 รร.บา้นนาดี กนัทรารมย์ 300.00                    
200 รร.บา้นจาน กนัทรารมย์ 1,570.00                 
201 รร.บา้นหนองรัง พยห์ุ 600.00                    
202 รร.บา้นโนนคูณ ยางชุมนอ้ย 2,000.00                 นายชาติชาย  นามวงษ์
203 บ.สยามสไมล ์ภาค6 บริษทัสยามสไมล์ 2,740.00                 
204 รร.บา้นหนองออ พยห์ุ 300.00                    
205 รร.อนุบาลโนนคูณ โนนคูณ 2,000.00                 นายค าพร  แกว้วิเศษ
206 รร.บา้นหนองตลาด โนนคูณ 600.00                    
207 รร.มหาราช3 เมืองศรีสะเกษ 340.00                    
208 รร.บา้นผกับุง้ กนัทรารมย์ 2,060.00                 นายชาตรี ระติเดช
209 นส.จงรักษ ์ประถมภาส รร.บา้นคอ้ยางปอ/พยห์ุ 500.00                    
210 รร.บา้นหนองคู วงัหิน 790.00                    นส.ธนญัญาพร สาระพลเรืองกุล
211 รร.บา้นโพนข่าฯ เมืองศรีสะเกษ 1,150.00                 วา่ท่ีร้อยตรี รังสรรค ์ กรึงไกร
212 นายยทุธิพงษ ์ พร้อมพรม บา้นหวัเหล่า/โนนคูณ 500.00                    
213 นส.จีรัฏติกรณ์ คนขยนั " 200.00                    
214 นส.วรัญญ วงษา " 200.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

215 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา " 380.00                    1,280.00        
216 รร.บา้นเสมอใจหนองสลาม พยห์ุ 300.00                    
217 รร.บา้นหนองโนวิทยา เมืองศรีสะเกษ 1,500.00                 นายวิเศษ  ไชยอุดม
218 รร.บา้นโนนดู่ โนนคูณ 700.00                    นายวินยั ประทุมวนั
219 รร.บา้นดงยาง วงัหิน 700.00                    นายเสริมพงษ ์ วงษช์าติ
220 รร.บา้นโนนสมบูรณ์ โนนคูณ 680.00                    
221 รร.บา้นกุดโงง้ฯ เมืองศรีสะเกษ 1,000.00                 นายภูวเนศวร์  บุญมาก
222 รร.บา้นแสงใหญ่ กนัทรารมย์ 1,925.00                 นายโกวิท ดวงค า  1,625 นายทองจนัทร์ ภาดี 300

223 รร.บา้นหนองโพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ 300.00                    
224 รร.บา้นหนองสวง เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
225 รร.บา้นขมิ้น เมืองศรีสะเกษ 400.00                    
226 นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภทัรกุล รอง ผอ.สพป.ศก.1 1,000.00                 
227 นายค าพอง  กาทอง รร.บา้นธาตุ/วงัหิน 500.00                    
228 นายคูณ  พรรณนา " 100.00                    
229 นายปัญญา  พิมพท์อง " 100.00                    
230 นางศิวพร  กาทอง " 200.00                    
231 นางสุภาพร  พิมพท์อง " 100.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

232 นางสุพรรณี  สารพล " 200.00                    
233 นางจิรัชยา  เพชรสมยั " 100.00                    
234 นางพชัราภรณ์  ประจิม " 100.00                    
235 นายประยรู  ศรีหะวงศ์ " 50.00                      
236 นส.จนัทกานต ์แจ่มรัมย์ " 50.00                      
237 นส.เพญ็พกัตร์  หารบุรุษ " 40.00                      
238 วา่ท่ีร้อยตรี จกัรี  วงศค์  าผา " 40.00                      
239 นายณรงค ์ กุลเดช " 100.00                    1,680.00        
240 นายศกัด์ิชยั  ทองค าสุข รร.บา้นหยอด/โนนคูณ 500.00                    
241 นายวินยั  พิลาทอง " 200.00                    
242 นางพรประภา สีดาโคตร " 200.00                    
243 นกัเรียนโรงเรียนบา้นหยอด " 100.00                    1,000.00        
244 รร.บา้นทุ่งนอ้ย วงัหิน 815.00                    
245 รร.บา้นจานหนองคู เมืองศรีสะเกษ 720.00                    
246 รร.บา้นหนองม่วงหนองแต้ พยห์ุ 500.00                    นายณฏัฐชยั สังขส์ัมฤทธ์ิ
247 นางพิฐชญาณ์ แฟงคลา้ยวรกิตต์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
248 รร.บา้นบอนวิทยา ยางชุมนอ้ย 500.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

249 รร.บา้นสวา่ง 500.00                    
250 รร.บา้นดงบงัฯ เมืองศรีสะเกษ 1,360.00                 
251 รร.บา้นยางนอ้ยสามคัคี กนัทรารมย์ 730.00                    
252 รร.บา้นหนองเขง็เหล่าแค เมืองศรีสะเกษ 700.00                    
253 รร.บา้นเปือย กนัทรารมย์ 500.00                    
254 รร.บา้นหนองสนม โนนคูณ 1,000.00                 
255 นส.อิษยา  พรมสามสี บา้นร่องสะอาด/พยห์ุ 500.00                    
256 นายสมพงศ ์ กระเสียน " 200.00                    
257 นางพิศยา โดดเด่ียว " 200.00                    
258 นางนวรัตน์  ฉิวรัมย์ " 200.00                    
259 นางคนึงนิต ไทยปิยะ " 200.00                    
260 นางอรุณวรรณ ชาติวฒันชยั " 200.00                    1,500.00        
261 รร.บา้นกลว้ย กนัทรารมย์ 500.00                    
262 รร.บา้นพะแนงวิทยา กนัทรารมย์ 2,000.00                 นายภคิน  ธรรมนูญ
263 รร.บา้นหนองกนัจอ วงัหิน 700.00                    
264 รร.บา้นโนนสวา่งฯ 300.00                    
265 รร.อนุบาลพยห์ุ พยห์ุ 500.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

266 รร.บา้นผกัขะยา่ใหญ่ โนนคูณ 500.00                    
267 รร.บา้นเห็นอม้ วงัหิน 630.00                    
268 รร.บา้นโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กนัทรารมย์ 1,000.00                 นายสมพร  อินทา
269 รร.บา้นเลิงแฝกโพนทองพฒันา กนัทรารมย์ 500.00                    
270 รร.บา้นหนองกุงสนามชยั โนนคูณ 300.00                    
271 รร.บา้นเขวา กนัทรารมย์ 300.00                    
272 นางองัคณา  พรหมศรี รร.บา้นข้ีเหล็ก อสพป.40/กนัทรารมย์ 500.00                    
273 รร.บา้นหนองบวัไชยวาน กนัทรารมย์ 1,300.00                 นายอุทยั  สมใจเพง็
274 นายสมเกียรติ  งามนกั หนองจิกเหล่าเชือก/โนนคูณ 500.00                    
275 รร.ชุมชนหนองสังข์ วงัหิน 1,000.00                 นายธนะสิทธ์ิ เท่ียงธรรมรุจน์
276 รร.บา้นหนองคา้ พยห์ุ 500.00                    
277 รร.นิคมสร้างตนเองหว้ยคลา้1 เมืองศรีสะเกษ 440.00                    
278 รร.บา้นโนนคูณ โนนคูณ 800.00                    นายชชัวาลย ์ บวังาม
279 นส.นิภาพร  ก่ิงบู 300.00                    
280 นายสมหมาย สรารัมย์ 500.00                    
281 นางสุรียาพร  ทองสูบ 300.00                    
282 รร.บา้นเวาะวิทยาคม 1,000.00                 นายเด่นชยั พร้อมพงษค์กุล



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

283 นางนิลานนัท ์ ส าเภา 500.00                    
284 โรงเรียนบา้นบก เมืองศรีสะเกษ 300.00                    
285 โรงเรียนบา้นโพธ์ิลงักา กนัทรารมย์ 500.00                    นายบณัฑิต ดาประสงค์
286 นายประดิษฐ์  พรหมเสนา บ านาญ 500.00                    
287 นางสมาภร  ช านาญการ บริษทัไทยสมุทร 200.00                    
288 นางญาณวิทย ์ บวัหอม บ านาญ 500.00                    
289 โรงเรียนบา้นกา้นเหลือง เมืองศรีสะเกษ 1,280.00                 
290 นายอุดม  โพธ์ิชยั บา้นแทงวิทยา/เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
291 นายประสิทธ์ิ ศรีเมือง " 200.00                    
292 นายวิชยั ประทีปธนากร " 100.00                    
293 นางณชัชา ธราธนนัทกุล " 100.00                    
294 นส.วราภา  หม่ืนวิเศษ " 100.00                    
295 นางพทัยา  โพธิพฒัน์ " 100.00                    
296 นางบุหงา  สุขท่า " 100.00                    
297 นางเยาวลกัษณ์  คบพิมาย " 100.00                    
298 นส.อริยาพร  วงวาฬ " 30.00                      
299 นส.ปรีชญาพร เพง็ทอง " 60.00                      



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

300 นางสุดใจ  อาสนสุวรรณ " 100.00                    
301 นส.สุดารัตน์  ป้องทพัไทย " 100.00                    
302 นส.เจือทิพย ์ ชิณวงศ์ " 30.00                      
303 นายกฤษดา  พรมตา " 40.00                      
304 นส.สุดารัตน์  โพธ์ิขาว " 50.00                      1,710.00        
305 นายอภิชาติ  ทองอินทร์ ขา้ราชการบ านาญ เขต 1 300.00                    
306 รร.บา้นตีกา วงัหิน 500.00                    นายประจกัษ ์ วิเศษพงษ์
307 ดร.ณรงค ์- เจริญวิทย์ AIA 500.00                    
308 รร.บา้นโพนดวน วงัหิน 1,000.00                 นายชาติ  ศรีสาร
309 นางปิยะภรณ์  พิมพโ์คตร 160.00                    
310 รร.บา้นหมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ 500.00                    นายเสถียร  ล าภา
311 รร.ราชประชานุเคราะห์ 29 เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
312 รร.บา้นหนองม่วงหนองแวง เมืองศรีสะเกษ 200.00                    
313 รร.บา้นนาม่องนาเมือง โนนคูณ 1,000.00                 นายทิปพเนตร  ศรีนา
314 นายทรงเกียรติ  แฝงพงค์ อนุบาลวงัหิน/วงัหิน 300.00                    
315 รร.บา้นหวัววัหนองนารี วงัหิน 1,705.00                 
316 รร.บา้นไทยบวกแตบ้วกเตย วงัหิน 300.00                    
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317 รร.บา้นหนองโอง กนัทรารมย์ 500.00                    
318 รร.บา้นปลาข่อ โนนคูณ 1,282.00                 
319 รร.บา้นโพธ์ิโนนจานอีลอก เมืองศรีสะเกษ 900.00                    
320 นายรังสรรค ์ ทองมนต์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 100.00                    
321 นายชยัภูมิ  โขสูงเนิน รร.บา้นขามป้อม/กนัทรารมย์ 500.00                    
322 นางทิพวาห์  หนองคู ศึกษาธิการจงัหวดัศรีสะเกษ 500.00                    
323 นางสรัญญา  เถาวบ์ุญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 1,000.00                 
324 นส.วิภานนัท ์ ปัดถา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
325 คุณครูอุดมสิน อนุมาตย์ รร.บา้นคูซอด 500.00                    
326 นางสุธารัตน์  กฤษณกาฬ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 300.00                    
327 นางเสน่หา  พลโสภา ผอ.รร.บา้นหนองปลาเขง็กอไหล่ 1,100.00                 
328 นางจุฑาริณี แกลว้เกษตรกรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
329 นางถนอม  สายจนัทร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 100.00                    
330 นายเอกพงษ ์ ค  าเคน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 300.00                    
331 นายรังสฤษธ์ิ  บุญรอง รอง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1,000.00                 
332 นายสนัน่  โมทะจิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
333 ร.ต.อ.ณฐักฤษฏ ์ อินธ์ิทสอน สภอ.ภูสิงห์ 1,000.00                 
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334 นส.ธนภร  พฒันพนัธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
335 นางกุลจิรา  ไตรภูมิ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1,000.00                 
336 นายโอภาส  ทวี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
337 นส.ปณิชา  ศรเพชร กนัทรารมย์ 100.00                    
338 นายศุภวฒันชยั ภูดีปิยสวสัด์ิ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 400.00                    
339 นายพนัธ์ศกัด์ิ  รจนยั สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 100.00                    
340 นายณฐัพงศ ์ ผาค  า บ านาญ 1,000.00                 
341 หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุการศึกษา เมืองศรีสะเกษ 5,000.00                 
342 รร.บา้นโคกเพก็ พยห์ุ 200.00                    
343 นางสมพรศรี ชาติมนตรี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
344 นายสมโภชน์  หลกัฐาน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 1,000.00                 
345 นายเสรี  กาหลง ศึกษานิเทศก์ 1,000.00                 
346 นางกรรณิกา  ขขุนัธิน ศึกษานิเทศก์ 500.00                    
347 นายทองค า จนัทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ 2,435.75                 
348 นางวยรีุย ์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ 1,000.00                 
349 นางพศัสินี ภกัดีสมยัวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 500.00                    
350 นางทอปัด  บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ 300.00                    
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351 นส.ประพิษศร  กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ 100.00                    
352 นางพิมพฐิ์ศา  ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ 700.00                    
353 นส.ศนัธณีย ์โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 300.00                    
354 นส.อมรรัตน์  แกว้สิงห์ ศึกษานิเทศก์ 300.00                    
355 นางวิไรรัตน์  เคร่ืองทอง ศึกษานิเทศก์ 1,000.00                 
356 นางรวิกานต ์ โพธ์ิศรี ศึกษานิเทศก์ 500.00                    
357 นางช่อผกา  พวงมาเทศ ศึกษานิเทศก์ 200.00                    
358 นายอดิศกัด์ิ  พละศกัด์ิ ศึกษานิเทศก์ 500.00                    
359 นางจนาวรรณ เมธาภทัรกุล ศึกษานิเทศก์ 200.00                    
360 นางภาวดี  สมาน เจา้พนกังานธุรการ 300.00                    
361 นายทวีชยั  จนัสมุด 200.00                    
362 นายสุทธิชาติ  พิมพพ์นัธ์ ผอ.รร.บา้นหนองแวง (นค) 100.00                    
363 CEO น ้าเกล้ียง น ้าเกล้ียง 8,360.00                 
364 นายสุนนัท ์ แถวพนัธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
365 ผอ.สุภาวดี ภาสตโรจน์ บุคลากรทางการศึกษารร.ซ าโพธ์ิ 1,270.00                 
366 นางจนัทิมา  วงศจ์อม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
367 รร.บา้นเอกสร้างเรือง เมืองศรีสะเกษ 1,300.00                 นางธญักาญจน์  ภาสตโรจน์
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368 นายกษิดิศ ช่วงไธสง บ านาญ 1,000.00                 
369 รร.บา้นหนองอีกวา่ง กนัทรารมย์ 200.00                    
370 รร.บา้นดอนกลาง เมืองศรีสะเกษ 520.00                    
371 นางโชติกา  ยิง่ก  าแหง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
372 นายสมพงษ ์ แสงใสแกว้ บ านาญ 500.00                    
373 นายชิญนุเษก ออมชมภู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 100.00                    
374 นางสุภทั  วงศศิ์ริ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 400.00                    
375 รร.บา้นหนองแคนหนองเทา เมืองศรีสะเกษ 1,140.00                 
376 ท่านธเนศ  เครือรัตน์ 2,000.00                 
377 รร.บา้นหนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ 700.00                    
378 นางรุ่งอรุณ  ไชยวงศค์ต สพม.28 100.00                    
379 นางกชนิช  ฝีมือสาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 300.00                    

380 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต28 เมืองศรีสะเกษ 3,619.00                 
381 รร.บา้นหอยสะเดาพฒันา เมืองศรีสะเกษ 1,320.00                 นายวิชิต  บุญเฉลียว
382 นางวนัดี  พรหมมา ผอ.รร.บา้นล้ินฟ้า 1,000.00                 
383 รร.บา้นคลอ้มิตรภาพท่ี 226 กนัทรารมย์ 700.00                    

384 นางสาวพชรมณ ทอองนิธิภทัร ศึกษาธิการจงัหวดัศรีสะเกษ 200.00                    
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385 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กนัทรลกัษ์ 2,000.00                 
386 รร.บา้นต าแยหนองเมก็ พยห์ุ 990.00                    

387 นส.กญัญณชั เทนโสภา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
388 นายกญัญาวีย ์ พาประจง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 300.00                    
389 รร.นิคมสร้างตนเองหว้ยคลา้3 วงัหิน 300.00                    
390 นส.นงคน์าท  สาระณา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
391 นส.ละมุด  ไชยโพธ์ิ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
392 นางปาณิสรา  สอนศรี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 300.00                    
393 นายนิสิต  รังสี ผอ.สกสค.ศรีสะเกษ 1,000.00                 
394 นายบุญทยั  แสงขาว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 300.00                    
395 นายส าราญ  สาระมู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 249.00                    
396 นส.ปาริชาติ  อาจส าแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 300.00                    
397 นางสมคิด  เหล่านอก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
398 นส.อรุณจิต  ทองสมบติั 100.00                    
399 นส.เสาวลกัษณ์  สิทธิกุล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 100.00                    
400 นายวชัรนน์  คลทา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 100.00                    
401 นางชนารดี  เบา้ทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
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402 นางธญัญาธนนัท ์ นิธิศเกษมโภคิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
403 นายลิขิต จนัทร์มนตรี คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เขต3 1,000.00                 
404 นางนวพร  ทองสมบติั สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
405 นายคงฤทธ์ินิธิ  เมืองจนัทร์ธนชา ผอ.รร.บา้นหนองแกว้ส าโรง 300.00                    
406 นางอภิณห์พร เมืองจนัทร์ธนชา " 200.00                    
407 นางลดัดาวลัย ์ กาบบวั " 100.00                    
408 นางปทิตตา  ปวีณรัตน์ " 100.00                    
409 นางศิริรัตน์  บุญเฉลียว " 200.00                    
410 นางณชัชา  วงษใ์หญ่ " 50.00                      
411 นางอุไร  ตอนศรี " 200.00                    
412 นส.ทราภรณ์ จนัทวี " 40.00                      
413 นส.เบ็ญจมาภรณ์ ศรีชมภู " 40.00                      
414 นส.อรมมล  เรืองศรี " 40.00                      
415 นางวรพร  ประทีปธนากร " 100.00                    1,370.00        
416 นางวนญัพทัธ์  โชคดีสูงเนิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1,029.00                 
417 นางปราณี  พวงแกว้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
418 นางกุลฉตัร  สายค า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 300.00                    
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419 นางจุลพนม ธานี ขา้ราชการบ านาญ เขต 1 3,000.00                 
420 นส.สิตา  โคว้คูณกูล ขา้ราชการบ านาญ เขต 1 500.00                    
421 รร.อนุบาลศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 2,000.00                 นายสุรชาติ  ทอนศรี
422 นางบงัอร  เล็บขาว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
423 รร.บา้นโนนดู่ วงัหิน 1,213.00                 นายจ ารัส  วงศแ์ดง
424 ท่าน ดร.ชอุ่ม  กรไกร และครอบครัว 2,000.00                 
425 นางภูริตา เดชาภูมาพนัธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 300.00                    
426 นส.ศุภากร  ปราบเสียง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 500.00                    
427 นางศิริลกัษณ์  แถวพนัธ์ ร้านอาหารเจจู้ 1,600.00                 
428 นายกษิด์ิเดช  ชมบุตรศรี ศึกษาธิการจงัหวดัศรีสะเกษ 500.00                    
429 นางพวงรักษ ์ ไชยวฒัน์ ศึกษาธิการจงัหวดัศรีสะเกษ 300.00                    
430 นายอนุศกัด์ิ  พนัธ์งาม รร.อนุบาลวดัพระโต 1,000.00                 
431 นางนฏัฐิกานต ์ ทอนศรี " 500.00                    
432 นส.พีรญา  พนัธสีมา " 500.00                    
433 นางสุจิตรา  ฉวีรักษ์ " 200.00                    
434 นายไชยมงคล สมบติัมาก " 200.00                    
435 นางนาถณภา  ไพรวรรณ " 200.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

436 นางประสบศรี  ไชยสังข์ " 200.00                    
437 นางกนกวรรณ  อรรถวนั " 200.00                    
438 นางชญัญาภคั  กมล " 200.00                    
439 นางรุ่งนภา  หารไชย " 200.00                    
440 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา " 4,590.00                 7,990.00        
441 นายบุญช่วย  รอดเนียม ผอ.กล่มอ านวยการ 1,000.00                 
442 นางทิพทยั  รอดเนียม เมืองศรีสะเกษ 1,000.00                 
443 นส.จริยา  รอดเนียม เมืองศรีสะเกษ 200.00                    
444 นางศศินนัท ์ พรมประเสริฐ ขา้ราชการบ านาญ เขต 1 1,000.00                 
445 โรงเรียนบา้นดู่ โนนคูณ 500.00                    
446 นางขวญัใจ ใจจง อนุบาลศรีสะเกษ 200.00                    
447 นายทวีศกัด์ิ  ธรรมวนันา ผอ.ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 400.00                    
448 นางเสาวนีย ์ ภิญญรัตน์ ขา้ราชการบ านาญ เขต 1 500.00                    
449 นางอุทยัวรรณ  บุญเกิด ขา้ราชการบ านาญ เขต 1 500.00                    
450 นางเพญ็ฉวี  นนทะชาติ รร.บา้นคูซอด 500.00                    
451 นางสาวภานิชา  ศรีภิรมยแ์ละครอบครัว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
452 นายสุรเชษฐ์ -นางโกลญัญา อ่อนหวาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 519.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

453 รร.บา้นหนองบวั วงัหิน 900.00                    นายตะวนัฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์
454 รร.บา้นกุดเมืองฮาม ยางชุมนอ้ย 930.00                    นางอาภรณ์ ตรีประเคน
455 นายชยัวฒัน์  สุนนัท ์และครอบครัว บ านาญ 300.00                    
456 นายจิรัฏฐ์  พิพฒัน์ภทัรกุล อนุบาลวดัพระโต 300.00                    
457 นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษแ์ละครอบครัว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 199.00                    
458 นางสาวนภสัภรณ์  ประเสริฐบุญญพร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 509.00                    
459 บ.พี วี คอมพิวเตอร์ จ  ากดั เมืองศรีสะเกษ 1,000.00                 
460 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กนัทรลกัษ์ 1,000.00                 
461 นางโกลญัญา  อ่อนหวาน (สมทบ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 100.00                    
462 นางสุรียาพร  ทองสูบ (เพ่ิมเติม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 60.00                      
463 นายอนนัต ์  ถมทองทวี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1,009.00                 
464 นางธีรวรรณ  มาลาศรี บ านาญ 500.00                    
465 นางรุจิราภรณ์  หลาวทอง บ านาญ 300.00                    
466 นางเกษกนก  ศรีสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 329.00                    
467 นายเรืองฤทธ์ิ  อ่ิมเตม็ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
468 ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม เมืองศรีสะเกษ 9.00                        
469 คุณยายประยรู  แกว้มหาวศแ์ละครอบครัวจ.อุบลราชธานี 10,009.00               



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

470 นางสาวณฐัรดา   กานุวงศ์ เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
471 นายนิพนธ์  สมหมาย บ านาญ 500.00                    
472 นายโชติ  บุญทน บ านาญ 1,000.00                 
473 นายบุญช่วย  รอดเนียม (เพ่ิมเติม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2,000.00                 
474 นายอุทยั  แกว้วงศา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 500.00                    
475 นายธีรนนัท ์ ค  าคาวี ร.ร.บา้นโนนแย้ 5,000.00                 
476 นายธีรยทุธ  เช้ือพราหมณ์ สพม.28 100.00                    
477 นายทศพร  พรถนอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
478 นางกรกนัยา  กุลสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
479 ส านกังานศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 1,500.00                 
480 ร.ร.บา้นคอ้เมืองแสน ยางชุมนอ้ย 300.00                    
481 ร.ร.บา้นบวันอ้ยโนนปอ กนัทรลกัษ์ 500.00                    
482 ร.ร.บา้นโนนหุ่งหนองหวา้น ้าท่วม เมืองศรีสะเกษ 500.00                    
483 ร.ร.บา้นดินด า ยางชุมนอ้ย 800.00                    
484 น.ส.รัตนาภรณ์  เจาะใจดี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 200.00                    
485 ผอ.กาญจนา  ค  าเพราะ หนองถ่ม(คุรุราษฎร์ 500.00                    
486 ผอ.ปุณิกา  ธรรมนูญ ร.ร.บา้นโพนงาม (นค.) 599.00                    



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

487 นายนาวินท ์ ดวนใหญ่ ร.ร.บา้นดวนใหญ่ฯ (วห.) 2,000.00                 
488 ร.ร.บา้นสีถาน กนัทรารมย์ 195.00                    
489 ร.ร.บา้นโพนยาง วงัหิน 1,750.00                 
490 นางผ่องศรี  บุตรวงั ครู ร.ร.บา้นโปร่ง  (นค.) 100.00                    
491 นางสาวพชัราภรณ์  พิมพท์อง ครู ร.ร.บา้นโปร่ง  (นค.) 100.00                    
492 นางสาวรัตนาภรณ์  พิมพส์มาน ครู ร.ร.บา้นโปร่ง  (นค.) 200.00                    
493 นายอิสระ  วงศใ์หญ่ ครู ร.ร.บา้นโปร่ง  (นค.) 50.00                      
494 นางจรัญนี   เสนาภกัด์ิ ครู ร.ร.บา้นโปร่ง  (นค.) 200.00                    
495 นางไสว  นามเกตุ ครู ร.ร.บา้นโปร่ง  (นค.) 200.00                    
496 นกัเรียน โรงเรียนบา้นโปร่ง โนนคูณ 124.00                    
497 ผอ.และคณะครู ร.ร.โคกสะอาดวิทยาคมโนนคูณ 500.00                    
498 นายวิชยั  แกว้สุข บ านาญ 1,000.00                 
499 สมทบรวม 497.00                    
500 โรงเรียนบา้นโพธ์ิทอง(โพธ์ิทองวิทยา) โนนคูณ 700.00                    
501 ร.ร.บกวิทยาคม โนนคูณ 1,489.00                 
502 ผอ.ทวีศกัด์ิ  สังวงั  (ต่อยอด) เมืองศรีสะเกษ 8,956.00                 



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

ยอดกฐินรวม 301,778.75      

สรุป

ยอดกฐินรวม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 301,778.75    
หกั ค่าใชจ่้าย 20,290.00      
คงเหลือ 281,488.75    

มอบโรงเรียนบา้นดินด าเหล่าเสนใต้ 50,000.00      
ถวายวดัหนองไมไ้ต้ 231,488.75    
รวม 281,488.75    

กระทบยอด -                  

          หากมีความคลาดเคล่ือน   เกิดขอ้ผิดพลาดประการใด  ขออภยัท่าน มา ณ โอกาสน้ี 



ว.ด.ป. ท่ี รายนามผูบ้ริจาค สังกดั / อ าเภอ จ านวนเงิน รวม หมายเหตุ

รายนามผูร่้วมท าบุญ
กฐินสามคัคี ประจ าปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563  ทอดถวาย ณ วดัหนองไมไ้ต ้ ต.บก อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ

28 ต.ค. 2563 รับเพ่ิม(หลงัจากถวายวดัแลว้)
1 ร.ร.บา้นพนัล า กนัทรารมย์ 400.00                    
2 ร.ร.บา้นโพธ์ิลงักา กนัทรารมย์ 480.00                    
3 คุณชุตินนัท ์ เป่ียมไพบูลย์ ส านกังานศึกษาธิการ จ.ศก. 100.00                    

980.00                    ถวายเพ่ิมเติม


